Câmara Municipal de Roseira
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328
CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo
REQUERIMENTO Nº. 038/2015
“Mutirão de Saúde dos Olhos”

O vereador é um importante agente político do município, pois representa o poder
legislativo, que tem como uma de suas funções assessorar o poder executivo no que tange a
implantação de ideias e projetos para o desenvolvimento da cidade. Assim sendo, requeiro à
Mesa, após ouvir o Plenário, que o Exmo. Senhor João Bosco de Almeida Maia, Diretor da
Secretaria de Saúde do Município, informe qual a possibilidade de providenciar um Mutirão de
Saúde dos Olhos?
Que deste se dê conhecimento ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas
Polydoro.

Justificativa

A realização de uma medida dessa natureza muito contribuirá para a saúde de nossos
munícipes, pois como todos sabem cuidar da visão é algo fundamental para vida humana.
Esta medida de saúde pública possibilitará aos munícipes, sobretudo aos mais carentes,
um maior cuidado com a saúde dos olhos.
A realização do Mutirão, devidamente planejado pela Secretaria de Saúde do Município,
deve, assim acredito, focar dois objetivos: detectar problemas como catarata, glaucoma e retina
e, ao mesmo tempo, primar pela prevenção e informação, principalmente para as crianças.
Para que o Mutirão efetivamente aconteça, sugiro que o diretor de saúde entre em contato
com o Governo Estadual, as Universidades Públicas e Privadas, e solicite profissionais, talvez
estagiários, e infraestrutura para a realização do mutirão gratuito para a população.
Quero destacar que a realização deste mutirão será um marco para a população de
Roseira.
São projetos dessa natureza que os cidadãos (contribuintes) esperam de uma
administração realmente comprometida com as questões sociais.
Sugiro, se for possível, que o referido mutirão aconteça no dia 07 de maio, data que se
comemora o dia do oftalmologista. Esta é uma maneira da cidade reconhecer a importância deste
profissional para a sociedade.
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Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento.

Plenário vereador João Caltabiano, 16 de março de 2015.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor do Requerimento

