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Indicação N. 60/2022 

ASSUNTO: auditoria na farmácia municipal. 

Autora: Annia Montenegro Prado 

Destinatário: Prefeitura de Guzolândia. 

Indico à Excelentíssima Mesa Diretora, que seja oficiado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal o que segue: 

A Vereadora que esta subscrevem, indica ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito que providencie, EM CARÁTER URGENTE, uma 

auditoria na farmácia municipal. 

JUSTIFICATIVA: 

Senhor Prefeito, é de conhecimento público, especialmente 

porque foi publicado no Diário Oficial do Município a abertura de 

processo disciplinar em desfavor de um servidor lotado na farmácia 

municipal, que há irregularidades na distribuição de medicamentos. 

Segundo a publicação, parecer que estão usando nomes de 

servidores para retirar medicamento da farmácia sem conhecimento do 

suposto paciente. 

Em data não muito remota, na última gestão, a cidade teve 

problemas com o controle na compra e distribuição de medicamentos. 

Assim, embora tenha ocorrido a troca de gestores, o problema 

parece persistir, levando a crer que seu causador ainda se encontra 

dentro do quadro de servidor da prefeitura. 
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Dessa forma, é imprescindível a realização de uma auditoria 

para detectar os problemas, apontar culpados e soluções de forma a não 

causar mais prejuízos aos cofres públicos e a população. 

Tendo a certeza que Nosso Prefeito se sensibilizará e atenderá 

essa indicação, antecipo meus agradecimentos. 

Atenciosamente, 

Documento assinadodigt1mente 

gibr ANNIA MONTENEGRO PRADO 
Data: 07/12/2022 13:17:44-0300 
Verifique em https://nurifucador.itibr  

Annia Montenegro Prado 

Plenário Vereador Gregório José do Prado, 

Guzolândia, 07 de dezembro de 2022. 


