
PARECER COSMAM

Vem a esta Comissão o Projeto Indicativo de Lei, de autoria do nobre colega, Vereador Cláudio Janta, que
indica à realização exames oftalmológicos básicos e fornecer óculos de grau aos alunos matriculados na
Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre.

O presente Indicativo prevê exames oftalmológico básicos em estudantes da rede municipal de ensino com
intuito de identificar os alunos com alguma alteração em sua capacidade visual, que, uma vez identificada,
serão encaminhados para a Secretaria de Saúde do município para a realização de exames complementares e
o fornecimento de óculos, se necessário.

O Projeto Indicativo em discussão é meritório, uma vez que estudos realizados pelo Conselho Brasileiro de
Oftalmologia apontam que 20% das crianças em idade escolar apresentam algum tipo de problema na visão.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, um diagnóstico precoce com tratamento adequado poderia
reduzir em até 60% dos casos de deficiência visual e cegueira.

Desta forma, opino pela APROVAÇÃO do presente Projeto Indicativo de Lei

 

Documento assinado eletronicamente por Tanise Amalia Pazzim, Vereador(a), em 14/02/2022, às
16:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0341452 e o código CRC 5068B8E8.

Referência: Processo nº 024.00162/2021-67 SEI nº 0341452

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 005/22 – Cosmam – con�do no doc. ID 0341452 – (SEI nº 024.00162/2021-
67 – Proc. nº 1305/21 – IND 212/21), de autoria da vereadora Psic. Tanise Sabino, foi APROVADO através
do Sistema de Deliberação Remota no dia 15 de fevereiro de 2022, tendo ob�do 04 votos FAVORÁVEIS e
00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo: 

➥ CONCLUSÃO DO PARECER: pela aprovação da Indicação. 

• Vereadora Cláudia Araújo (presidente) – FAVORÁVEL# (0341627) 
• Vereadora Lourdes Sprenger (vice-presidente) – NÃO VOTOU# 
• Vereador Aldacir Oliboni – NÃO VOTOU# 
• Vereador José Freitas – FAVORÁVEL# (0341627) 
• Vereadora Mônica Leal – FAVORÁVEL# (0341627) 
• Vereadora Psicóloga Tanise Sabino – FAVORÁVEL# (0341452) 

#GVPTS=?

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
15/02/2022, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0341899 e o código CRC 0A928A8A.

Referência: Processo nº 024.00162/2021-67 SEI nº 0341899

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

