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PROJETO DE LE!

Art. 1° - Fi.ca Institufdo O Programa de Saude Oftalmol6gica com o
objetivo de desenvolver aç5~sde prom()çao, prevençao e recuperaçao de
saude oftalmol6gica dos alunosmatriçufados na rede municipal de ensino.

Art. 2° - Sao atribuiç5ës do Programa de Saude Oftalmol6gica:

I - garantir informaç5es em saude oftalmol6gica para os
estudantes, educadores, pais e responsaveis pelas crianças, principalmente
o que se refere a prevençao de problemasvisuais.

II - promover em todas as escolas munlclpais, avaliaçao
oftalmol6gica dos alunos e diagn6sticos medicos que identifiquem as
doenças oculares.

III - garantir, ap6s avaliaçao oftalmol6gica, encaminhamento e
providencias necessarias nos casos de indicaç5es de procedimentos
ambulat6rios ou cirurgicos.

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data da publicaçao.

JU~TIFICATIVA: Nossa proposta se faz necessaria pois tem o objetivo de
garantir saude e bem estar as nossas crianças, bem como prevenir
dificuldades de visao e tratamentos onerosos quando infelizmente saD
detectados problemas ja em fase adiantada.
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Problemas de visao interferem tambem no aprendizado da eriança, por
isso e importante que os mesmos sejam deteetados eedo para agilizaçao do
tratamento, e nada mais justo que o municfpio fazer a sua parte neste
sentido, atraves da promoçao deste programa que estamos instituindo.

Sala das reunioe§.,.,...e-m19 de abril de 2010.
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