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INDICAÇÃO 166/2021 

De 25/10/2021 

AUTOR VEREADOR:  MARIO SILVA, ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA 

e MATEUS APARECIDO LIMA.  

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

envidar esforços no sentido de agilizar o sistema de 

agendamento de exames médicos aos nossos usuários do 

Sistema de Saúde de Santa Lúcia. 

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

Esses vereadores que subscrevem vêm recebendo 

inúmeras reclamações dos usuários do Sistema de Saúde do 

Município de Santa Lúcia, com relação as filas de espera 

para a marcação de exames na rede municipal de saúde; 

Os problemas relatados pelos usuários do Sistema de 

Saúde Municipal, estão na limitação de dias e horários 

para o agendamento de exames e as grandes filas re-

gistradas para a marcação dos exames, pelo motivo que 

realização dos serviços pela Secretária Municipal de 

Saúde, somente disponibiliza o primeiro dia útil de cada 

mesma para que nossos usuários façam os pedidos de 

agendamento; 

Pode ocorrer uma defasagem de pessoal, o que reduz 

a qualidade do serviço prestado aos usuários, e que a 

Administração Pública Municipal, tem que agilizar o 

atendimento para que nossos usuários, não enfrentem filas 

enormes quando necessita a marcação de exames e que os 
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resultados dos exames, sejam entregues com maior rapidez, 

pois temos recebido informações que tem exames médicos 

que demoram mais de 30 (trinta) dias para saírem os 

resultados;  

Temos o aplicativo “CONECTE SUS Cidadão”, que é um 

aplicativo oficial do Ministério da Saúde para usuários 

do Sistema Único de Saúde (SUS), que permite aos usuários 

visualizar o seu histórico de saúde, encontrar postos, 

hospitais e farmácias, marcar consultas, marcar exames 

médicos, acompanhar agendamentos, e que se faz necessário 

a Administração Pública Municipal a aderir esse apli-

cativo ou a criação de espaço no SITE do paço municipal, 

para agendamento de exames médicos, pelo próprio usuário 

da Rede Municipal de Saúde de Santa Lúcia.   

Diante de todo o exposto, MARIO SILVA, ISRAEL AUGUSTO 

e MATEUS APARECIDO LIMA, vereadores, investidos em suas 

atribuições conferidas por Lei, INDICÃO Oficializar ao 

CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, e a Senhor VERA LÚCIA 

BERGAMEN CASTERETE, Secretaria Municipal de Saúde de 

Santa Lúcia, fazendo-os sentir a necessidade de com a 

máxima urgência, envidar esforços no sentido de agilizar 

o sistema de agendamento de exames médicos aos nossos 

usuários do Sistema de Saúde de Santa Lúcia. 

Tais medidas se fazem necessário para maior agilidade 

no atendimento de nossa população, o que é garantido em 

conformidade com Art. 196 da CF, que estabelece que 

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
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universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”     

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 25 de 

Outubro de 2021 
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