
Estado de Sao Paulo 
www.camaracajamar.sp.gov.br

PROJETO DE LEI N° 061 DE 18 DE MAIO DE 2021.

“Institui a realizagao de teste 
de acuidade visual e auditiva nas 
escolas e creches da Rede Municipal 
de Ensino e da outras providencias”.

Art. 1° O Poder Executive fica autorizado a realizar testes de acuidade 
visual e auditiva nas escolas e creches da Rede Publica Municipal de Ensino.

Paragrafo unico: Os testes serao realizados nas escolas e creches da 
Rede Publica Municipal de Ensino, anualmente, no primeiro semestre do ano 
letivo.

Art. 2° As realizagoes dos testes ocorrerao nos estabelecimentos da 
Rede Publica Municipal de Ensino, com a participagao e acompanhamento de 
profissionais especializados da area de saude do Municipio.

Paragrafo unico: Os profissionais designados para os servigos 
descritos no “caput” deste artigo serao os que fazem parte do quadro da 
Secretaria Municipal de Saude, dentre eles:

I - Oftalmologista;

II - Otorrinolaringologista.

Art. 3° A partir dos resultados dos testes obtidos pelos profissionais da 
area especializada, havera reuniao com os pais ou responsaveis dos alunos 
para prestar completa orientagao.

Art. 4° Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogando 
disposigoes em contrario.

Plenario Ver. Waldomiro dos.Santos, 18 de maio 2021.
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JUSTIFICATIVA

E necessario ver e ouvir para entender. Os problemas de visao e 

audipao acarretam onus ao aprendizado e a socializapao. Existe um grande 

numero de crianpas em idade escolar que nunca passaram por exames 

oftalmologicos ou oticos. Estima-se que 10% necessitem de oculos, existindo

um grande numero de alunos com cefaleia (dor de cabepa) e dificuldade de 

aprendizado, devido ao fato nao ouvirem ou enxergarem corretamente. Um 

exame simples e rapido feito por um profissional da area (oftalmologista e 

otorrinolaringologista) servira como triagem para, depois de detectado o 

problema, o aluno ser encaminhado a um exame mais detalhado, para que se 

possa ter o acompanhamento adequado a sua necessidade atual.

E importante detectar os disturbios oculares e auditivos na infancia para 

evitar deficiencia permanente da acuidade visual e auditiva das crianpas. Esta 

estaticamente comprovado que de 15 a 18% das crianpas brasileiras tern 

deficiencia visual. E, muitas vezes, a crianpa e tratada como desatenta na 

escola, sem acompanhar eficientemente o ensino ministrado, tendo em vista a 

deficiencia visual.

Reconhecemos que a Secretaria Municipal de Saude, o SUS - Sistema 

unico de Saude tern prestado relevantes servipos a comunidade, bem como ja 

disponibiliza exame a populapao, contudo, o que queremos e garantir que 

aqueles profissionais da rede municipal de saude possam, a partir de sua area 

de atuapao, prestar mais este servipo aos alunos. Os exames e servipos sao 

eficazes, de baixo custo, ja sendo oferecidos a populapao gratuitamente e, sao 

capazes de detectar quais crianpas e adolescentes que, em funpao de uma 

possivel deficiencia, nao estao recebendo adequadamente os estimulos 

necessarios para o seu desenvolvimento normal, ale de possibilitar diagnostico 

e tratamento das patologias, evitando o agravamento na fase adulta.
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O Projeto tem por objetivo a prevengao, identificagao e a corregao 

precoce de problemas visuais e deficiencias auditivas que possam 

comprometer o processo de aprendizagem, visando a diminuigao dos indices 

de repetencias e evasao escolar. Segundo dados da Organizagao Mondial da 

Saude - OMS - 10% dos alunos da 1a serie do ensino fundamental publico 

apresentam deficiencia visual, necessitando de medidas corretivas. Cabe ousar 

mais com o presente projeto, avangando e diregao ao desenvolvimento de 

nossas criangas, tornando-os adultos capacitados, atraves de uma formagao 

que nao seja prejudicada ou obstaculizada por problemas de saude, que 

poderia ter sido prematuramente diagnosticados e tratados. Faz-se necessaria 

a implantagao desse sistema no municipio, representando mais urn grande 

avango social para Cajamar, trazendo muitos beneficios para o future dos 

nossos jovens.

Espero contar com o apoio dos Nobres Pares para a aprovagao deste 

Projeto de Lei.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 18 de maio 2021.
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CONTROLE DE PROTOCOLO

As Copias dos Projetos de Lei n°s. 56 - 57 - 61 - 62 - 63 e 64/2021, e 
Projeto de Lei Complementar n° 05/2021 foram enviados pelo WhatsApp.

Cajamar, 28 de maio de 2021

SECRETARIA

Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo
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Cajamar, 27 de maio de 2021.

Senhor Presidente,

Interno, encaminhamosaUVossTEnxcelInriaa™9raf° 1° d° artig° 55’ do
Regimento

devera exarar Parecer no P^eto d^Leiri/To^^ORgA^ tambem

Sem outro motive
i e consideragao.

aproveitamos a oportunidade para externarnossos protestos de estima

SAULO ANDfe ODRIGUES
Presjdertte

Excelentissimo Senhor:
JOSE ADRIANO DA CONCEICAO
Presidente da Comissao de Justiga e Reda?ao
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