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Art. 1° - As unidades de atendimento ao publico da Secreta ria
Municipal de Saude deverao disponibilizar aos usuarios um livro para
crfticas, sugestoes e reclama<;:oes, em local visfvel e de facil acesso ao
publico e seus usuarios.

§ 1° - a livro em questao devera conter Termo de Abertura e
Termo de Encerramento, com todas as folhas numeradas e rubricadas
pelo responsavel pela unidade de atendimento.

§ 2° - Consideram-se como unidades de atendimento de saude as
Unidades Basicas de Saude, 0 Centro de Especialidades Medicas -
CEM e Secretaria Municipal de Saude.

Art. 2° - Copia dos registros deverao ser encaminhadas
mensalmente ao Conselho Municipal de Saude, ao Secretario
Municipal de Saude e a Comissao de Saude da Camara Municipal de
Carazinho.



JUSTIFICATIVA: As reclama<;oes com rela<;ao a saude publica do
municfpio tem chegado a esta casa em forma avalanche, sac
inumeros os cidadaos que nos procuram para reclamar, protestar,
pedir ajuda, recentemente encaminhamos questionamento com
rela<;ao a falta de medicamentos na farmckia basica e 0 Secretario de
Saude foi a imprensa declarar que nao ha falta de medicamentos e
que quando 0 remedio esta em falta sao oferecidas outras
alternativas ao cidadao. Quem oferece essas alternativas? para quem
e quando sac oferecidas? porque acredito que se isso Fosse feito nao
haveriam tantas pessoas insatifeitas trazendo-nos a receita medica
para comprovar que nao havia 0 medicamento na farmacia basica.
Talves nem mesmo hajam postos de saude sem medico, podera ser
tudo uma ilusao de otica. Nesse contexto nada mais correto que
sejam entao disponibilizados este Iivros para que 0 cidadao possa
registrar suas criticas, elogios, sugestoes e reclama<;oes, que ao
serem analisadas pelos setores competentes, eertamente eontribuirao
para mudan<;as signifieativas de aeordo com 0 desejo e os direitos
dos cidadaos, pois nossa inten<;ao com a utiliza<;ao deste Iivro nao
visa somente reclama<;oes e eriticas, mas principalmente avaliar os
servi<;os prestados e destacar os pontos que devem ser foeo de
melhorias no atendimento a popula<;ao.


