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REQUERIMENTO Nº. 047/2021 

 

 

 
O Vereador César Durando que abaixo subscreve, requer à Mesa Diretora, após 

cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, que seja solicitado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Miguel Coelho para que desenvolva ação no 
sentido de atender a categoria dos farmacêuticos no município, enviando Projeto 
de Lei à Câmara de Vereadores, aumentando o número de profissionais 
farmacêuticos, em consonância com o edital do concurso 002/2018, de 7 (sete) 
para 14 (quatorze), já que na Lei Nº 3.217/19, que aumentou o número de vagas 
dos cargos em provimento efetivo, eles não estão incluídos. 
 
JUSTIFICATIVA 
 

O presente requerimento tem como finalidade valorizar o profissional 
farmacêutico, visto que esses serviços quanto mais qualificados, contando com 
profissionais competentes da área, proporcionam à redução dos custos finais. Um 
exemplo disso é a redução dos custos no planejamento, aquisição, distribuição, 
armazenamento, dispensação e descarte correto de medicamentos, mediante ao 
emprego de técnicas de gerenciamento que são atribuições únicas e exclusivas do 
profissional farmacêutico. Destacando que a licitação de medicamentos e insumos 
farmacêuticos corresponde a um dos maiores orçamentos da saúde, dessa maneira 
quanto melhor o gerenciamento realizado pelo farmacêutico, já são visíveis a médio prazo 
a economia nos custos de aquisição de insumos farmacêuticos. 
 

O profissional farmacêutico tem responsabilidade na implementação de estratégias 
para promoção do uso racional de medicamentos em virtude das consequências danosas 
do seu uso inadequado, bem como pela repercussão financeira que o medicamento 
representa para os serviços de saúde e para a coletividade. Além disso, esse profissional 
pode atuar na área de atenção à saúde, acompanhamento farmacoterapêutico, farmácia 
clínica, análises clínicas, manipulação de medicamentos, bromatologia da água e 
alimentos dentre outras das 72 áreas de atuação regulamentadas pelo Conselho Federal 
de Farmácia. 
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Diante dos muitos projetos da gestão envolvendo a abertura de serviços em farmácia e de 
novas unidades básicas de saúde, a casa de parto e laboratório central se faz necessário 
cada vez mais a presença do profissional farmacêutico, estando hoje esses profissionais 
no munícipio em pequena quantidade, sobrecarregados e mal remunerados para exercer 
tais funções que são importantíssimas para Petrolina. Nesse sentido, fica demonstrada a 
necessidade de ampliação do número de farmacêuticos em nosso município, respeitadas 
através do edital do concurso 002/2018, de 7 vagas fixadas para 14 vagas, ou seja, um 
implemento de 7 vagas do concurso. 
 

Sala das Sessões, 02 de março de 2021. 

 
 
 
César Durando 
Vereador – DEM 
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