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PROJETO DE LEI Nº013/2018 
DATA:23/04/2018 

 
 

SÚMULA: Dispõe sobre a aplicação de multas para os 
praticantes de trotes contra o SAMU – Serviço de Assistência 
Médica de Urgência. 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, 

Estado do Paraná, APROVOU e eu, AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito Municipal, 

SANCIONO a seguinte: 

L E I 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º – Fica instituída a aplicação de multa para os 

proprietários de linhas telefônicas de cujos aparelhos sejam originados trotes para o SAMU – 

Serviço de Assistência Médica de Urgência. 

 

Art.2º- Enquadra-se na definição de trote toda e qualquer 

ligação telefônica destinada ao SAMU e que resulte frustrada pela inexistência de evento 

anunciado. 

 

Art.3º - Anotado o número do telefone de onde se originou o 

trote, o SAMU encaminhará os respectivos relatórios às empresas telefônicas para que as mesmas 

informem os nomes dos seus proprietários. 

Parágrafo único. As ligações originadas de telefones públicas serão anotadas em separado para 

futuro levantamento de incidência geográfica e posterior identificação pelo órgão competente. 

Art. 4º - Identificados os proprietários das linhas telefônicas,  na 

forma prevista no artigo anterior, serão enviados os respectivos relatórios ao órgão competente 

municipal que, no seu mister constitucional adotará as medidas cabíveis, inclusive a lavratura de 

Auto de infração. 

Art. 5º - A multa prevista no artigo 1º desta lei será no valor de 

um salário mínimo vigente por cada trote realizado, duplicando-se tal valor em caso de reincidência. 
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Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará em vigor na data de 

sua publicação. 

Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Cornélio Procópio, 23 de abril de 2018. 

 
 
 

Ananias Antonio Martins Neto 
Vereador - PSDC 
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PROJETO DE LEI Nº 013/2018 

DATA: 23/04/2018 
 

 
Exposição de Motivos: 
 
Senhores vereadores, 

 
 

O SAMU Norte Pioneiro iniciou suas atividades em 2012. Atende 43 municípios do Norte 

do Paraná e tem ajudado a reduzir o número de óbitos, o tempo de internação em hospitais e as 

sequelas decorrentes da falta de socorro.  

O SAMU realiza o atendimento de urgência e emergência em qualquer lugar - residências, 

locais de trabalho e vias públicas - a partir de uma chamada gratuita, feita para o telefone 192. A 

ligação é recebida por atendentes que identificam a emergência e transferem o telefonema para um 

médico, que faz o diagnóstico da situação e inicia o atendimento no mesmo instante, orientando o 

paciente, ou a pessoa que fez a chamada, sobre as primeiras ações. 

De acordo com a situação do paciente, o médico pode orientar a pessoa a procurar um 

posto de saúde, enviar ao local uma ambulância com técnico de enfermagem e socorrista ou uma 

UTI móvel, com médico e enfermeiro. Ao mesmo tempo ele avisa sobre a emergência ao hospital 

público mais próximo para que a rapidez do tratamento tenha continuidade. 

O serviço funciona 24 horas por dia com equipes de médicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem e socorristas, que atendem as ocorrências de natureza traumática, clínica, pediátrica, 

cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental da população. 

Em matéria publicada pelo site Revelia.com.br, no dia 31 de março deste ano, informou 

que em um levantamento feito pela Central de Regulamentação do Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência (SAMU), de nossa cidade, apontou que somente em 2017, foram registrados 3.597 

trotes, ou seja, ligações informando situações inexistentes. Desse total, 1.155 chamadas dessa 

natureza, aconteceram apenas no último trimestre do ano. 

Segundo informações prestadas pelo coordenador do Núcleo de Educação Permanente 

(NEP/SAMU), na reportagem supramencionada, Jhonny de Melo Gomes, os trotes ocorridos em 

2017, desviaram ambulâncias 55 vezes para destinos errados. 

Nos termos da reportagem, relatou o coordenador do SAMU, Sr. Jhonny de Melo Gomes:  
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“Temos sérios problemas com trotes em horários de entrada e saída das crianças das 

escolas, e de adultos jovens que não têm ciência das consequências que um trote possa gerar. As 

falsas chamadas ocupam as linhas telefônicas sem necessidade causando atrasos no serviço e 

fazendo com que um atendimento prioritário deixe de ser feito com a devida rapidez podendo levar 

à morte do paciente”. 

A presente proposição tem por objetivo coibir a prática de trotes telefônicos dirigidos aos 

serviços prestados pelo SAMU, no âmbito do município de Cornélio Procópio. Além de estarmos 

dando um passo no sentido da conscientização dos cidadãos em relação a esse tipo de atitude 

negativa que vem crescendo de maneira alarmante em nosso município. 

Esse serviço, que é essencial para garantir a segurança da população, é atrapalhado, no 

entanto, pela falta de informação ou até mesmo pela má fé dos próprios usuários.  

Os tipos de trotes são os mais variados possíveis, e vão desde crianças que ligam por 

brincadeira a simulações reais de ocorrências, que muitas vezes mobilizam as viaturas e equipes do 

SAMU sem nenhuma necessidade.  

Um minuto perdido em um atendimento pode custar até mesmo a vida de alguém. 

Considerando a pertinência da matéria, conclamamos os nobres pares no sentido de aprovarmos a 

presente proposição, pois sem dúvida iremos contribuir para dar maior efetividade aos serviços 

colocados à disposição da sociedade. 

 

 
Cornélio Procópio, 23 de abril de 2018. 

 
 
 
 

Ananias Antonio Martins Neto 
Vereador - PSDC 

 


