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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre demora na marcação de consulta 

para oftalmologista. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que o atendimento pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) é garantido pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196;  

 

Considerando que o modelo de gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS) é descentralizado. Ou seja, Governo Federal, Estados e Municípios dividem a 

responsabilidade de forma integrada, garantindo o atendimento de saúde gratuito a qualquer 

cidadão através da parceria entre os três poderes; 

 

Considerando que o atendimento especializado em oftalmologia 

é garantido pelo SUS; 

 

Considerando que em resposta ao requerimento de nº 

1844/2017, foi informado que a Policlínica de Especialidades conta com 06 médicos 

oftalmologistas que realizam 1920 consultas/mês, sendo que quando ocorrem faltas de 

pacientes são realizados os acolhimentos para preencher as faltas ocorridas. Os acolhimentos 

ocorrem todos os dias de atendimento na Policlínica. 

 

Considerando que também foi informado, em resposta ao 

mesmo requerimento, que foi realizada a compra de novos equipamentos para melhorar o 

atendimento na - especialidade e uma parceria com a Unitau que realiza atendimento na 

Policlínica com 01 preceptor de Residência Médica em Oftalmologia e 02 residentes de 

Oftalmologia. 
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Considerando que a munícipe Maria Cândida de Souza aguarda 

consulta com oftalmologista desde abril de 2017 (conforme pode ser observado em anexo). 

 

Assim sendo, é que:  

 

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas 

as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando a 

V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 

 

I- Uma vez que são realizados 1920 atendimentos/mês, de 

acordo com a resposta da Prefeitura sobre o assunto, totalizando 23040 atendimentos/ano. 

Qual o motivo da demora para a consulta da senhora Maria Cândida de Souza? 

 

II- Em média, quanto tempo leva para um munícipe ser 

atendido com base na lista de espera? Solicita-se o envio da lista de espera. 

 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 27 de Agosto de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 
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ANEXO 

 

 


