
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 32/2018 

 

Institui a distinção honorífica “Farmacêutico 

do ano” no âmbito da Câmara Municipal de 

Limeira. 

 

Art. 1° Fica instituída no âmbito da Câmara Municipal de Limeira, a distinção 

honorífica “Farmacêutico do Ano” aos profissionais farmacêuticos podendo ser de instituição 

pública, privada ou organização/instituição não governamental que tenham se destacado 

durante o ano dentro de suas atividades.  

§1° A distinção honorífica “Farmacêutico do Ano” será concedido anualmente 

pela Câmara Municipal de Limeira. 

§2º Cada vereador indicará um profissional para ser laureado. 

Art. 2° O prêmio será conferido em Sessão Solene aos homenageados, sempre na 

quarta-feira mais próxima ao dia 25 de setembro, data internacional em que se comemora o Dia 

do Farmacêutico. 

§1° As indicações realizadas pelos vereadores deverão conter histórico dos 

candidatos, que comprovem o comprometimento dos mesmos, no bom desempenho ou 

aperfeiçoamento e méritos da profissão 

§2° A escolha dos sete homenageados, dentre as indicações feitas, será realizada 

por Comissão Temporária especificamente montada para essa finalidade composta por 

vereadores indicados pelas lideranças dos blocos, respeitando-se os critérios de 

representatividade e proporcionalidade descritos no RI da Câmara Municipal de Limeira. 

Art. 3º Os laureados poderão receber as distinções apenas uma vez, cabendo ao 

departamento competente o devido registro para posterior consulta, evitando assim duplicidade 

de homenagens.  

Art. 4º Os homenageados receberão diplomas de mérito a serem expedidos e 

confeccionados pelo Poder Legislativo, de acordo com os critérios da Comissão e Escola 

Legislativa "Paulo Freire", contendo brasão da Câmara, nome da distinção e ano, além das 

assinaturas da presidência da Comissão e da Câmara Municipal. 

Art. 5º As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta de dotações 

próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. 



 
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Plenário “Vereador Vitório Bortolan” aos seis dias do mês de agosto do ano de 

dois mil e dezoito. 

 

 

 

 

DR.RAFAEL CAMARGO 

VEREADOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
JUSTIFICATIVA 

 

Este Projeto de Resolução apresentado tem por objetivo instituir, uma 

homenagem a todos profissionais da área farmacêutica, estes profissionais que lutam para 

orientar pacientes nas suas dificuldades do dia a dia, na medicação, e também no atendimento 

humanizado a todos.  

Entende-se por assistência farmacêutica o conjunto de ações e de serviços que 

visem assegurar a assistência terapêutica integral e a promoção, a proteção e a recuperação da 

saúde nos estabelecimentos públicos e privados que desempenhem atividades farmacêuticas, 

tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional. 

Os farmacêuticos são profissionais da saúde de tradição milenar, sucessores 

dos boticários e apotecários, peritos no uso de fármacos e medicamentos e suas consequências 

ao organismo humano ou animal. De uma maneira geral, podem trabalhar numa farmácia, 

hospital, na indústria, em Laboratórios de Análises Clínicas, cosméticos, agricultura, prevenção 

de pragas, distribuição, transporte e desenvolvimento de medicamentos, entre outras funções e 

lugares. 

Peritos no desenvolvimento, produção, manipulação, seleção e dispensação de 

medicamentos, este profissional, presta o trabalho de assistência farmacêutica, e pode assumir 

responsabilidade técnica de laboratórios de análises clínicas, distribuidoras, farmácias, etc. 

Podem também atuar na pesquisa e controle de qualidade de hemocomponentes e 

hemoderivados. Na área alimentar responsabilizam-se tecnicamente pela análise, interpretação 

e emissão de laudos. Com curso específico é habilitado para fazer acupuntura. No Brasil, podem 

exercer cerca de 71 atividades diferentes 

Muitos são os profissionais em nosso município que se destacam anualmente 

no exercício de seus deveres, de sua profissão, assim sendo, conto com apoio dos nobres 

companheiros vereadores, para que essa homenagem seja instituída nessa E. Casa de Leis.          

Plenário “Vereador Vitório Bortolan” aos seis dias do mês de agosto do ano de 

dois mil e dezoito. 

 

 

 

DR.RAFAEL CAMARGO 

VEREADOR  
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