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INDICAÇÃO 114/2021 

De 28/06/2021 

AUTOR VEREADOR: MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.  

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

para que seja realizada a compra de uma geladeira para 

armazenamento de medicamentos que necessitam de re-

frigeração bem como um armário grande para armazenamento 

dos medicamentos controlados, de alto custo e os de ação 

judicial que necessitam de armazenamento controlado com 

chaves, para a Farmácia Municipal de Santa Lúcia.  

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE:  

A Farmácia Municipal hoje está provida de uma ge-

ladeira que além de ser antiga, ainda corre o risco de 

deixar de funcionar a qualquer momento; 

Nessa geladeira ficam armazenados os medicamentos 

que necessitam de conservação em temperaturas contro-

ladas; 

Na Farmácia do Município os armários onde ficam os 

medicamentos de alto custo, os controlados e os de ação 

judicial já não comportam mais tantos medicamentos. 

MILTON CERQUEIRA LETE-TATU, vereador, investido em 

suas atribuições conferidas por Lei, INDICA Oficializar 

ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL e a Senhora VERA 

LÚCIA BERGAMIM CASTERETE, Secretaria Municipal de Saúde, 

fazendo-os sentir a necessidade de que com a maior 
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brevidade possível seja realizada a compra de uma ge-

ladeira para armazenamento de medicamentos que neces-

sitam de refrigeração bem como um armário grande para 

armazenamento dos medicamentos controlados, de alto 

custo e os de ação judicial que necessitam de armaze-

namento controlado com chaves. 

Tal medida visa uma melhor segurança e risco de perda 

de medicamentos. 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 28 de 

Junho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU 

VEREADOR 


