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REQUERIMENTO Nº 077/2021 
 

Senhor Presidente e Senhores Vereadores: 

 

Requeiro à Mesa, depois de ouvido o Plenário, na forma 

regimental, para que o executivo municipal avalie a possibilidade de implantação do 

Projeto de Lei em anexo, cujo objetivo é o de  Criar o Programa de Prevenção de 

Doenças Oculares através da realização de testes de visão anualmente nas escolas do 

Município de Roca Sales. 

 

Roca Sales, 03 de setembro de 2021. 

 

 

Tairo Weirich 

Vereador 
  

 

 

JUSTIFICATIVA: 

              

Este referido Projeto de Lei tem a finalidade de assistir, 

amparar, conscientizar, prevenir doenças oculares e acompanhar o desempenho escolar 

dos Estudantes da rede municipal de ensino com a efetiva criação de um programa de 

Saúde Pública de Prevenção a Doenças Oculares em nosso Município. 

 

Cumpre referir, nesse sentido, que uma série de problemas 

relacionados ao rendimento escolar tem relação direta com problemas de visão dos 

alunos e o presente Projeto de Lei será importante para identificá-los. 

 

Estimativas mostram que cerca de 20% (vinte por cento) 

das Crianças apresentam alguma disfunção visual. A deficiência visual interfere não só 

no processo de aprendizagem, mas também no envolvimento psicossocial e atrapalha o 

desenvolvimento motor.  

 

Sinala-se que as causas mais comuns para disfunções 

visuais em crianças são erros de refração (hipermetropia, astigmatismo e a miopia), 

estrabismo e ambliopia. O precoce diagnóstico desses problemas e o uso de óculos no 

combate aos problemas citados acima, possibilitam sua correção, controle e garantem 

que o rendimento dos Estudantes não seja comprometido. 

 

Face ao exposto, diante da importância da matéria, 

considerando o interesse Público da qual está revestida a medida, conto com o apoio dos 
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Nobres Colegas Vereadores na aprovação do Requerimento encaminhando em anexo o 

Anteprojeto de Lei. 

 

     Sala das Sessões, 03 de setembro de 2021. 

    

 

 

Tairo Weirich 

Vereador 
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PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO 

 

O vereador Tairo Weirich, no uso das suas atribuições, 

apresenta, na forma regimental, o seguinte Projeto de Lei: 

 

Criar o Programa de Prevenção de Doenças Oculares através 

da realização de testes de visão anualmente nas escolas do 

Município de Roca Sales.  

 

Art 1°- Fica criado o programa de Prevenção a Problemas 

de Visão nas escolas do Município de Roca Sales.   

Art 2°- O Programa que trata o artigo 1° desta Lei, 

consiste: 

I- Realização de testes de visão por parte da Secretaria 

Municipal da Saúde anualmente nas Escolas do Município; 

II- Encaminhamento e acompanhamento dos casos de 

problemas visuais detectados; 

Art 3°- Para efeito desta Lei, o poder Executivo manterá 

cadastro específico de todos os Alunos beneficiados deste Programa, visando 

acompanhar e monitorar o desempenho de cada um dos atendidos. 

Art4° As despesas decorrentes da aplicação desta Lei 

serão pagas com recursos da Saúde e ou da Educação através de dotações orçamentárias 

já existentes no orçamento.   

Registre-se e Publique-se 

Sala das Sessões, 03 de setembro de 2021. 

 

Tairo Weirich 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA: 

              

Este referido Projeto de Lei tem a finalidade de assistir, 

amparar, conscientizar, prevenir doenças oculares e acompanhar o desempenho escolar 

dos Estudantes da rede municipal de ensino com a efetiva criação de um programa de 

Saúde Pública de Prevenção a Doenças Oculares em nosso Município. 

 

Cumpre referir, nesse sentido, que uma série de problemas 

relacionados ao rendimento escolar tem relação direta com problemas de visão dos 

alunos e o presente Projeto de Lei será importante para identificá-los. 

 

Estimativas mostram que cerca de 20% (vinte por cento) 

das Crianças apresentam alguma disfunção visual. A deficiência visual interfere não só 

no processo de aprendizagem, mas também no envolvimento psicossocial e atrapalha o 

desenvolvimento motor.  

 

Sinala-se que as causas mais comuns para disfunções 

visuais em crianças são erros de refração (hipermetropia, astigmatismo e a miopia), 

estrabismo e ambliopia. O precoce diagnóstico desses problemas e o uso de óculos no 

combate aos problemas citados acima, possibilitam sua correção, controle e garantem 

que o rendimento dos Estudantes não seja comprometido. 

 

Face ao exposto, diante da importância da matéria, 

considerando o interesse Público da qual está revestida a medida, encaminhamos este 

Projeto de Lei para análise do Poder Executivo.  

 

Sala das Sessões, 03 de setembro de 2021. 

    

 

 

Tairo Weirich 

Vereador 
 


