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tNDtcAÇÃo No 087/2022.

INDICA AO PREFEITO MUNICIPAL A
cRtAÇÃo DE UM PROGRAMA COM O FtM
DE PREVENIR E RECUPERAR A SAÚDE
OCULAR DOS ALUNOS DA REDE
PUBLICA MUNICIPAL.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas,

coNslDERANDo que, globalmente, mais de 2,2 bilhÕes de pessoas são
deficientes visuais e mais de 1 bilhão vivem com condiçÕes que podem ser
evitadas ou tratadas, porque não têm acesso aos cuidados médicos que precisam,
de acordo com o Relatorio Mundial Sobre a Visão, desenvolvido pela Organização
Mundial de Saúde;
(DisponÍvel em:

.Acessó@
CONSIDERANDO que, consoante o mencionado relatório, as pessoas mais
afetadas com problemas de visão são de baixa e média renda, tendo em vista que
estas têm mais dificuldade no acesso aos serviços de saúde;

CONSIDERANDO que, crianças e adolescentes em idade escolar precisam de
uma maior atenção, uma vez que para o sucesso do desenvolvimento escolar é
imprescindível que enxerguem bem, assim, o processo de alfabetização e
aprendizado de um modo geral será melhor, além de aprimorar a qualidade de
vida e o convívio social destes;

CONSIDERANDO ainda que conforme o arl. 176 da Lei Orgânica de Alagoinhas,
é dever do Poder Público Municipal promover açÕes parà garantir o direito à
saúde, com prioridade absoluta à criança e ao adolescente;

INDICO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que viabilize a criação de um programa
com açÕes de prevenção e recuperação da saúde ocular dos estudantes da rede
pÚblica municipal, tais como: consultas oftalmológicas, exames e entregas de
Óculos de grau àqueles que não possuem recursos financeiros para a sua
aquisição.
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CÂMARA MUNICIPAT DE ATAGOINHAS

Câmara Municipal de Alagoinhas, 15 de dezembro de 2022.
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M
ESTADO OE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA
GABINETE DO PREEITO

LEt N' t.2t2DÊ,26 MA|O DE 2022.

Cria o programa visão do Futuro, que consiste
na ação da Secretaria Municipal de Educação
de Teotônio Vilela em providenciar a

realização de consultas e exames
Oftalmológicos para adquirir e doar óculos de
grau aos alunos da Rede Municipal de Ensino
e dá outras providências.

o PREFEITO Do MuNlcíno oe TEorôNlo vu.EtA, EsrADo DE AtA6oAS, sr.
i,"jjl §u?§.Í."§::;:§:,,i:;ru;,,,ii,-ú,,,ues regais, raz saber q,. . a#;

Art' 1e - Fica criado o Programa visâo do Futuro, que consiste na ação da
secretaria Municípal oe rducafao o. r.otoriio rtLr. ã* providenciar a'reatizaçao de consurtas e
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔN|o VILELA
GABINETE DO PREEITO

Constituição tederal de 1988, sendo vedado o cômputo para fins de atingimento dos percentuais
constitucionais mínimos de investimentos em rnanutenção e desenvolvimento do ensino.

Art. 5s - As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das dotaçôes
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 6e - o Poder Executivo poderá regulamentar a presente leí.

Art. 7s - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

GABINETE DO PREF maio de 2022.

Prefeito

A presente Leifoi publicada e Registrada na secretaria Municipal de Adminístraçâo, 26 de maio

FLAVIO FRANCISCO F
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