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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Cria o agendamento telefônico de consultas médicas para
pacientes idosos e/ou portadores de deficiência, previamente cadastrados nas
unidades de saúde do município de Carazinho.

PROJETO DE LEI Nº ______/2013
AUTOR: Vereador Eduardo Haubert Assis

Art.1: Os pacientes idosos e/ou portadores de deficiência poderão agendar, por telefone, as suas
consultas médicas nas Unidades de Saúde do município de Carazinho.
Parágrafo único.  Para fins esta Lei, considera-se:
I-	Unidade de Saúde o estabelecimento compreendido como Unidade Básica de Saúde ou
Estratégia de Saúde da Família.
II-	Idoso a pessoa que comprovar idade igual ou superior a 60(sessenta) anos na data da consulta

Art.2: O agendamento de que trata esta lei somente será possível nas Unidades de Saúde onde o
paciente já estiver previamente cadastrado.

Art. 3: Para receber o atendimento agendado por telefone, o paciente deverá apresentar, na
ocasião da consulta, a sua carteira de identidade ou cartão do Sistema Único de Saúde – SUS.

Art.4: O numero de consultas agendadas por telefone será limitada a cinco consultas diárias
disponíveis por Unidade de Saúde. 

Art.5: As Unidades de Saúde deverão afixar, em local visível à população, material indicativo do
conteúdo desta lei.

Art. 6: Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA:

Não temos duvida que os idosos e as pessoas portadoras de deficiência têm recebido cada vez
mais prioridades , a maioria dos locais de atendimento ao publico, seja de forma voluntaria, ou seja,
por força da lei.
Podemos considerar que os atendimentos na área da saúde são os mais procurados em nosso
país, sobretudo em Carazinho. Entretanto com o aumento da demanda, as dificuldades para os



idosos e para as pessoas portadoras de deficiência também aumentam, pois quando procuram o
atendimento nos postos de saúde, é sinal de que alguma coisa não vai bem. Assim propomos com
este projeto de Lei fazer o que se faz nos consultórios particulares ou nos planos de saúde, onde
as consultas são agendadas por telefone. Propomos com este projeto de lei que o agendamento
por telefone pode ser feito pelo menos de imediato para os idosos e os portadores de deficiência já
cadastrados nas unidades de saúde.
O atendimento preferencial proposta devera ser realizado na própria unidade de saúde onde o
paciente fez o cadastro anteriormente podendo então agendar por telefone as próximas consultas,
indicando sua carteira de identidade ou cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) para fins de
atendimento sem a espera em filas.
Esse atendimento preferencial visa proporcionar exclusivamente aos idosos e á pessoa portadora
de deficiência já cadastrada em uma Unidade de Saúde na nossa cidade de Carazinho um
atendimento mais confortável e sem espera nas filas. E também auxilia no combate à expansão das
mazelas sócias, justamente na faixa etária e na condição em que as pessoas ficam mais
fragilizadas.

Sala Antônio Libório Bervian, em 13/03/2014.

Eduardo Assis - PSD

_________________________________________________________________________
       Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº:_________ Hora:____________


