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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Altera o Artigo lº da Lei 7.807/2014, que dispõe sobre o
Agendamento Telefônico de Consultas Medicas. 

( X ) Projeto de Lei 

Sr. Presidente, 
Srs. Vereadores:

Altera o Artigo lº da Lei 7.807/2014, que dispõe sobre o Agendamento Telefônico de Consultas
Medicas. 

Art. 1º. Altera o caput do Art. 1º da Lei Municipal nº. 7.807/2014, que passa a conter a seguinte
redação: 

“Art. 1º Os pacientes idosos, pessoas com deficiência e crianças de ate 12 anos de idade, através
de seu representante legal, poderão agendar, por telefone, as suas consultas médicas nas
Unidades de Saúde do município de Carazinho.” [NR] 
[...]
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Exposição dos motivos:]

Profissionais da saúde e autoridades têm destacado, como medida preventiva à propagação da
Covid-19, causada pelo novo coronavírus, a relevância de que os brasileiros evitem aglomerações
e o contato próximo com outras pessoas. A recomendação ocorre porque a transmissão pelo vírus
costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como: espirro; tosse;



gotículas de saliva; contato físico com uma pessoa infectada; toque em objetos ou superfícies
contaminadas (seguido de contato com boca, nariz ou olhos). Para reduzir as chances de
transmissão pelo contato com secreções, a orientação é não permanecer perto de um grande
número de pessoas. 
A partir dessas medidas, viemos solicitar aos nobres pares que alteremos a Lei 7.807/2014, para
que, alem de idosos e pessoas com deficiência façam o agendamento de consultas nos postos de
saúde por telefone, também crianças com até 12 (doze) anos de idade através de seus pais ou
responsáveis possam realizar o agendamento de consultas, evitando assim o contato das crianças
com as aglomerações nas filas dos postos de saúde.
Atualmente, o termo oficial e CORRETO que foi definido pela Convenção das Nações Unidas sobre
o Direito das Pessoas com Deficiência é PcD que significa Pessoa com Deficiência, pois ele
esclarece que há algum tipo de deficiência sem que isso inferiorize quem a tem, deste modo, no
caput do Art. 1º da Lei 7.807/2014, onde estava escrito de forma errônea o termo “portador de
deficiência, já atualizamos para a terminologia correta “Pessoas com Deficiência”.   

Sala Antônio Libório Bervian, em 24 de agosto de 2020.

Fábio Zanetti - PSDB
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