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Senhor Presidente:
O Vereador que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos
regimentais e após ouvido o Douto Plenário e se aprovado, esta Casa encaminhe ao
executivo que estude a possibilidade da criação da “Farmácia Movél” objetivo aumentar
e facilitar o acesso da população de Osório e da comunidades do interior, aos
medicamentos básicos de saúde, com isso possibilita, ter uma relação farmacêutico mais
estreita e humanizada, proporcionando a população a possibilidade de seguir a orientação
dos médicos com melhor assiduidade e sem precisar interromper o tratamento.
A farmácia Móvel é voltada principalmente para as pessoas que
moram em locais distantes da Farmácia Básica Municipal, localizada no Posto Central Dr.
Flávio Silveira, evitando assim que precisem se deslocar até a sede da cidade.

Justificativa:
A referida indicação tem como objetivo Facilitar o acesso da
população aos medicamentos básico de saúde, especialmente a que vive no interior do
município, Sabemos das dificuldades que estas pessoas têm para vir buscar o
medicamento. Consultam em um dia e têm que vir buscar o remédio no posto central na
sede do município. Muitos não têm carro, precisam esperar o ônibus, e com a (farmácia
Móvel) facilitara a orientação do uso correto de medicamentos, garantindo a qualidade do
serviço ao usuário.
Fotos em anexo:

Sala das Sessões em, 29 de junho de 2021
Charlon Diego Müller
Vereador de Osório
Líder da Bancada do MDB
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