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SAO PAULO 

PROJETO DE LEI 

Dispõe sobre a instltulçao' da "Semana do Uso 

Racional de Medicamentos" e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de 
suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Fica instituída a "Semana do Uso Racional de Medicamentos", a ser 
realizada, anualmente no período de 05 a 11 de maio, com o objetivo 
de incentivar estudos e experiências inovadoras na área, conscientizar 
a população sobre os riscos da automedicação, a importância do uso 
racional de medicamentos e do farmacêutico para a sua promoção, 
podendo a realização do evento ser implementada pelos órgãos 
municipais competentes. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua 

Bauru, 09 de outubro de 2017. 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Os medicamentos são produtos preparados para auxiliar a 
manutenção da saúde em caso de necessidade, mas o uso incorreto pode levar a 
uma série de problemas e até mesmo a morte. Por isso, o uso racional é importante 
para garantir que os medicamentos terão os efeitos desejados. 

Segundo definição da OMS, o Uso Racional de Medicamentos é a 
situação na qual os pacientes recebem os medicamentos apropriados às suas 
necessidades clínicas na dose correta por um período de tempo adequado e um 
custo acessível. 

• Destaca-se o artigo 10 da Lei Federal nº 13.021/14 que reforça que o 

• 

farmacêutico e o proprietário dos estabelecimentos farmacêuticos agirão sempre 
solidariamente, realizando todos os esforços para promover o uso racional de 
medicamentos. 

A mesma norma estabelece em seu artigo 13, que se obriga o 
farmacêutico, no exercício de suas atividades, a prestar orientação farmacêutica, 
com vistas a esclarecer ao paciente a relação beneficio e risco, a conservação e a 
utilização de fármacos e medicamentos inerentes à terapia, bem como as suas 
interações medicamentosas e a importância do seu correto manuseio. 

Com isso, a legislação federal demonstra a importância do 
farmacêutico na promoção do uso racional de medic entos. 

Bauru, 09 de outubro de 2017 . 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 

- ---

~=BUSSOl.A 
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Ata de Audiência Pú::a 

Cãmara Mu~icipal de Bauru 
Diretoria de ~polo Legislativo 

Audiência Pública sobre a instituição da "Semana do uso acionaP âJIUT. 20.V 

Medicamentos" no calendário oficial do Município ENTRA 
Hora ~ I ,\ (a) 

No dia 19 de setembro, às 19h05 iniciou-se a Audiência Pública sobre a 

instituição do "Semana de Conscientização do uso Correto de Medicamentos" 

no calendário oficial do Município presidida pelo Vereador Fábio Manfrinato que 

iniciou os trabalhos cumprindo as formalidades com a leitura das justificativas de 

ausência dos vereadores Marcos Souza, Sérgio Brum, Chiara Ranieri, Manoel Losila. 

Em seguida agradeceu aos presentes, inclusive aos convidados e convocados. 

Justificou a necessidade da audiência para a proposição da semana pela relevância 

do papel farmacêutico e do uso racional dos medicamentos e ainda ressaltou o 

• trabalho do CRF nessa temática. 

Em seguida, o presidente da audiência passou a palavra ao presidente do 

Conselho Regional de Farmácia de São Paulo que colocou pontos importantes sobre . 
o tema e falou da importância do legislativo atuar nessa questão e também alertou 

para a necessidade de todas as áreas da saúde conversarem melhor sobre o tema, 

promovendo um maior intercâmbio. Reitera que o projeto é inteligente pois fala de 

conscientização. O que pode também atuar, no futuro, para melhorar as questões da 

judicialização da saúde e permitir debates entre o município e a sociedade. 

Em seguida, A Ora Maria Esgotti, diretora do CRF Seccional Bauru, fez uso 

da palavra para agradecer a iniciativa e reiterar a necessidade das faculdades, alunos 

e professores e também da secretaria de saúde atuarem em conjunto para esse 

trabalho de conscientização, pois a presença do farmacêutico é essencial para a 

• orientação e saúde da população. 

O Dr. Fernando Turini também fez uso da palavra para agradecer a inciativa 

e a oportunidade de debates, assim como o Dr. Alexandre Bechara, professor do 

curso de farmácia, ressaltou que a inclusão da academia nessa iniciativa é importante 

para a coleta de dados, estimativas e pesquisas que irão atuar como facilitadores, 

argumento também reforçado pelo Dr. Pedro Menegasso que usou a palavra 

novamente mais adiante. 

A Audiência encerrou-se às 20h30 com o agradecimento do Presidente da Audiência 

aos presentes e proposição de conti 1 ade das discussões e apresentação do 

projeto. 

FÁ~SA~ O~MANFRINATO 
Vereador 

À 
D.AL. 
H !eitura no Expedlenle 
~ .. ·.::e~,sãc qtdinária. ~ 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Em~ U de-~)~º----- de 2017 . 
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SAOPAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

normal tramitação por esta Casa de Leis . 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

OSÉR 

Sala das Reuniões, em 

10 de outubro de 2017. 
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. COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa·, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

10 de outubro de 2017 . 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente proce o Vereador: 

LUl~ÇJ,.,Goes BARBOSA 
Presidente 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
18 de tubro de 2017. 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

Relator 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

~n~~ 
1 BASSETTO 

Sala de Reuniões, em 
18 de outubro de 2017 . 

Membro 

BERTO MEIRA 
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COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, HIGIENE, 

SAÚDE,PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

Relator do presente processo o Vereador 

~ ;/Cb<'->-- '-1 
_J_u_<Íu_bv ___ de 2011. 
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COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER DA RELATORA 

Na qualidade de Relatora da matéria, entendemos não haver 

nenhum óbice quanto a sua normal tramitação. 

Assim sendo, deixamos ao escrutinio do Egrégio Plenário a 
sábia decisão final, quanto ao seu mérito e oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
25 de outubro de 2017. 

v'.-'~ETO rAS~1elatora 
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COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER FINAL 

A Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde e Previdência, 

hoje reunida, acata o parecer da Senhora Relatora da matéria, que opinou pela 

normal tramitação. 

sábia decisão final. 
Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

Sala das Reuniões, em 
25 de outubro de 2017 . 

R 

LUIZ CA&--AZINI 
Membro 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do Projeto em 

Primeira Discussão, em Sessão Ordinária 

realizada no dia 30 de outubro de 2017, incluir 

o mesmo na Pauta em Segunda Discussão 

para a próxima Sessão. 

Bauru, 31 de outubro de 2017 . 

ALEXSSAN O BUSSOLA 

Presidente 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto, em Segunda Discussão, em Sessão 

Ordinária realizada no dia 06 de novembro de 

2017, providenciar o encaminhamento do 

Autógrafo ao Senhor Chefe do Executivo. 

Após a publicação da lei, arquive-se. 

Bauru, 07 de novembro de 2017 . 

ALEXSSAND 
Presidente 

BUSSOLA 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 

ofício, aguardando-se a publicação da Lei 

para posterior arquivo. 

Bauru, 07 de novembro de 2017. 

~\ 
JOSIANE §~UEIRA 
Diretor de Apoio Legislativo 
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AUTÓGRAFO Nº 7099 
De 07 de novembro de 2017 

Dispõe sobre a instituição da "Semana do Uso 
Racional de Medicamentos" e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de 
suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Fica instituída a "Semana do Uso Racional de Medicamentos", a ser 
realizada anualmente, no período de 05 a 11 de maio, com o objetivo 
de incentivar estudos e experiências inovadoras na área, conscientizar 
a população sobre os riscos da automedicação, a importância do uso 
racional de medicamentos e do farmacêutico para a sua promoção, 
podendo a realização do evento ser implementada pelos órgãos 
municipais competentes. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 07 de novembro de 2017 . 

1 º Secretá rio 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~ 
JOSIANE ~laUEIRA 
Diretora de Apoio Legislativo 
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Of.DAL.SPL.PM. 193/17 

Bauru, 07 de novembro de 2017. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os 
Autógrafos e os Decretos Legislativos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em 
Sessão Ordinária levada a efeito por esta Casa de Leis no último dia 06 de novembro de 2017: 

Autógrafo nº 

7097 

7098 

7099 

Decreto nº 

1756 

1757 

1758 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a destinar uma área de 
terreno á Empresa SARDINHA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS EIRELI - ME. 
em regime de Concessão de Direito Real de Uso; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a destinar uma área de 
terreno á Empresa ALPACK DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉORCIO DE 
PRODUTOS ADESIVOS L TOA, em regime de Concessão de Direito Real de 
Uso: 

de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre a instituição da "Semana do Uso 
Racional de Medicamentos" e dá outras providências. 

Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 

de autoria da Mesa da camara, que revoga o Decreto Legislativo nº 1634, de 17 
de maio de 2016; 

de autoria do Vereador Francisco Carlos de Goes, que dá denominaçao de 
Praça JOÃO PARIS! a uma praça pública da cidade; 

de autoria do Vereador Francisco Carlos de Goes, que dá denominação de Rua 
PASCHOAL MIELLI a uma via pública da cidade. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os 
protestos de distinção e apreço. 

Excelentlssimo Senhor 

ALEXSSAN 
Pre 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

O BUSSOLA 
ente 

~~~:~ 
RONALDO JOSÍSCHIAVONE 

Chefe do Serviço de Procedimentos leglslatlvos 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE Nº 403/17 
P. 61.873/17 

Senhor Presidente, 

Bauru, 17 de novembro de 2.017 . 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei Municipal nº 6.992/17, que dispõe sobre a 
instituição da "Semana do Uso Racional de Medicamentos"r eá u s providências. 

Atenciosas saudações, , 

/...--·~~--- -......... , ; 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DO. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

/ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.992. DE 17 DE NOVEMBRO DE 2.017 
Dispõe sobre a instituição da "Semana do Uso 
Racional de Medicamentos" e dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do MWlicípio de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. !º 

Art. 2° 

Fica instituida a "Semana do Uso Racional de Medicamentos", a ser realizada anualmente, no 
periodo de 05 a 11 de maio, com o objetivo de incentivar estudos e experiências inovadoras na 
área, conscientizar a população sobre os riscos da automedicação, a importância do uso racional de 
medicamentos e do farmacêutico para a sua promoção, podendo a realização do evento ser 
implementada pelos órgãos municipais competentes . 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publi ção 

Bauru, 17 de 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

1 
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LEI N" 6.992, DE 17 DE NOYEMBRO DE 2.017 
P 61J:/73 17 Di.1pcJe sobN! a 11istit111çt1o da "Semana do Uso Racional de Medicamentos" e dá 
outra.T providencia.\ 

O PREH.I fO MUNICIPAL DF BAURU, nos tcnnos do an. 51 da Lei Orgânica do 
Mumclpio de Bauru, faz ~ber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 
Art. 1° 

An. 2° 

1 ica institulda a "Semana do Uso Racional de Medicamentos", a ser realizada 
anualmente, no período de 05 a 11 de maio, com o objetivo de incentivar estudos 
e experiências inovadon:is na área, con~ientizar a populaçllo sobre os riscos da 
automedicaçllo, a importância do uso n:icional de medicamentos e do farmacêutico 
para o sua promoção, podendo a rcali1.açllo do evento ser implementada pelos órg:Jos 
municipais competentes. 
bsta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Bauru, 17 de novembro de 2.017. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZEITA 
PREI EllO MUNICIPAL 

AN'l ONIO CARLOS GARM 
SECRE'l ÁRJO DOS NEGÓCIOS JLJRl DICOS 

Projeto de iniciativa do 
POD[ R LEGISLATIVO 
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentaçllo da Prefeitura, na mesma data. 

DANILO Al:I AFIM PI NI IEIRO 
DIRLTOR DO Dl PARTAMENTO Dr COMUNICAÇÃO E DOCUMLNTAÇÃO 

Cumpr'da s 
enc;im1n ha ·s1 
ao SPrv1ço 
Arquivo 

Bau ru .1..§.. .. . ~ ........ .1.3:. 


