
      

 

 

  

 

 
 

  
 

INDICAÇÃO 

 

 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara de Vereadores: 

 

 

A Vereadora Angela Maria Machado Cardoso, (Republicanos), INDICA ao 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal, César Ulian, que analise junto a secretaria competente, a 

viabilidade da realocação do endereço atual da Farmácia Solidária (Farmácia Solidare) do 

município para um local mais amplo e central da cidade, além de aumentar a abertura de seu 

funcionamento para o atendimento ao público, em mais um dia da semana. 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O “Programa Solidare - Farmácia Solidária” de autoria da Deputada Estadual 

Fran Somensi, sob o Projeto de Lei Estadual nº 158/2019, foi concebido para a 

conscientização, doação, reaproveitamento, distribuição para a população e a destinação final 

dos medicamentos, com objetivo de auxiliar no tratamento de saúde das pessoas, por meio do 

acesso gratuito aos medicamentos provenientes de doações da comunidade e instituições da 

sociedade civil. 

A Farmácia Solidária funciona como um serviço complementar às Farmácias 

Básicas dos Municípios. O Programa consiste em receber doação de medicamentos não 

utilizados oriundos da população, clínicas e profissionais da saúde, empresas do segmento 

farmacêutico e sua subsequente dispensação gratuita à população. Nestes anos de atuação, o 

projeto beneficiou inúmeras pessoas, e está sendo implantado em diversas cidades gaúchas, 

destinando medicamentos as pessoas e também ajudando no descarte correto dos 

medicamentos.  

Com base neste propósito, entendemos que esta farmácia em nosso município 

poderia estar localizada mais próxima da área central da cidade e num local mais amplo, ou 

mesmo, anexa a um local de propriedade do poder público municipal, além de ter sua abertura 

em mais um dia da semana além das quartas feiras, facilitando desta forma, o acesso e o 

atendimento dos seus mais diversos usuários, bem como em sua logística, desde a recepção 

dos medicamentos até o seu destino final, que são as pessoas atendidas por este projeto.   

Diante do exposto, e por se tratar de uma ação que visa contribuir com as boas 

ações e práticas desenvolvidas pelo Município quanto à saúde pública, a qualidade e a 

dignidade de vida dos seus munícipes, solicitamos ao executivo a devida atenção a esta 

indicação.  

 

Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, 20 de maio de 2022. 

 

 

 

Vereadora Angela Maria Machado Cardoso 

Líder de Bancada Republicanos 

 


