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PROJETO DE LEI Nº 030, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022 
  

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

adquirir e doar óculos de grau a pessoas 
de baixa renda e dá outras providências”. 

JOSÉ CARLOS DA SILVA, Prefeito Municipal de Mesópolis, 
Comarca de Jales, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Mesópolis, aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art.1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir e 
doar óculos de grau a pessoas de baixa renda. 

Art. 2º Para o recebimento de óculos de grau o beneficiário 
deverá: 

| - apresentar receituário médico oftalmológico emitido através 
do Sistema Único de Saúde-SUS, recomendando o uso de óculos de grau; 

Il - comprovar residência no Município de Mesópolis; 
Ill - ser comprovadamente pessoa de baixa renda, condição 

auferida pelo setor competente do município, e estar inscrita no cadastro único, 
devidamente atualizado com frequência não superior a 24 meses. 

Parágrafo único. Terão prioridade no benefício as pessoas 
com deficiência, idosos e crianças. 

Art. 3º Os beneficiários serão cadastrados pelo setor 
competente e acompanhados periodicamente pelas unidades de saúde, a fim de 
monitorar o tratamento oftalmológico a que são submetidos. 

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no corrente 
exercício financeiro, crédito suplementar para atendimento das despesas de que 
trata o artigo 1º. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
ficando totalmente revogada a Lei Municipal de nº 007, de 08 de março de 2022. 

Prefeitura Municipal de Mesópolis, 
Mesópolis, 15 de setembro de 2022. 
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Mesópolis, 15 de setembro de 2022. 

OFÍCIO Nº 212/2022 

Exma. Sr.2. 

MARIA INÊS RIBEIRO 
D.D. Presidente da Câmara Municipal 

Mesópolis/SP 

Senhora Presidente, 

Venho através do presente cumprimentá-la e ao mesmo tempo 

dirigir a Vossa Excelência, para encaminhar o PROJETO DE LEI Nº 030, DE 15 DE 

SETEMBRO DE 2022, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir e doar 

óculos de grau a pessoas de baixa renda e dá outras providências”, para apreciação 

dessa colenda Câmara de Vereadores. 

Esperamos a pronta apreciação e aprovação deste Projeto de 

Lei, o qual necessita que seja discutido e votado em REGIME DE URGÊNCIA, na 

regimental. 

Certo de poder contar com atenção dos nobres Vereadores, 

para este Projeto de Lei, reiteramos a Vossa Senhoria, nossos sinceros protestos de 

elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 030/2022 

Mesópolis, 15 de setembro de 2022. 

Senhora Presidente, Senhores Vereadores, 

Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa 
Excelência, à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o Projeto de Lei que 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir e doar óculos de grau a pessoas de 
baixa renda e dá outras providências”. 

O presente projeto tem por finalidade auxiliar as pessoas de 
baixa renda, residentes no Município de Mesópolis, que buscam atendimento 
oftalmológico e necessitam fazer uso de óculos de grau, porém não dispõem de 
recursos financeiros para sua aquisição. 

Estatísticas oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE mostraram que no Brasil mais de 35 milhões de pessoas, 
aproximadamente 19% da população brasileira, de todas as classes sociais tem 
alguma deficiência visual, seja ela de menor grau ou de alto grau e dentre esses 
dependentes de óculos para enxergarem melhor, estão na maioria às pessoas das 
classes menos favorecidas 

É público e notório que problemas de visão trazem 
consequências danosas e de difícil reparação a toda a sociedade. Não há como 
fechar os olhos para o adulto que não consegue desempenhar suas atividades 
laborais pelo fato de não enxergar, por problemas visuais. Da mesma forma, 
voltando para as crianças menos favorecidas, a dificuldade de visão leva ao 
desinteresse nas atividades escolares, banalização da leitura e a deformidade na 
formação cultural e acadêmica não só em seu nascedouro, logo nos primeiros anos 
de estudo, como também no decorrer da vida escolar. 

Pessoas que não conseguem enxergar, simplesmente estudam 
e avançam menos quando o assunto é formação intelectual. Não se tratam apenas 
de livros ou cadernos, qualquer integração digital fica da mesma forma prejudicada. 
Em outras palavras, qualquer projeto que tenha o cunho de levar educação a 
população, acaba esbarrando no problema de visão sofrido pela população. Não se 
pode esperar que a construção de escolas estruturadas e formação de material 
humano seja, suficientes, é necessário que estas pessoas tenham direito a óculos 
de grau se necessário. 

Da mesma forma, a criança que concluiu seus estudos sem 
que tenha dado atenção a qualidade de visão, se tornam adultos não mais eficientes 
em desempenhar seus trabalhos e continuar, se o caso for, a busca pelo 
conhecimento, permanecerão na escuridão social. A Carta Magna em seus artigos 
196 e 197 garantem o acesso à saúde a todo cidadão, vejamos:
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Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. 

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser 
feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa 
física ou jurídica de direito privado. 

Conforme demonstrado acima, a presente propositura, vêm 
apenas e tão somente coroar um princípio constitucional. A saúde visual é de suma 
importância para a sociedade como um todo, dela descente os louros que tanto 
necessitamos e crescimentos sociais que almejamos. 

Considerando a necessidade de se otimizar a doação e servir a 
população Mesopolense de baixa renda quanto as necessidades oftalmológicas 
(óculos), e que para tanto algumas retificações na Lei Municipal nº 007/2022 se 
fazem necessárias, achou por bem o Prefeito Municipal solicitar a sua revogação e a 
aprovação como abaixo segue, afim de assegurar os direitos dos munícipes a serem 
atendidos. 

Esperamos a pronta apreciação e aprovação deste Projeto de 
Lei, o qual necessita que seja discutido e votado em REGIME DE URGÊNCIA, na 
regimental. 

Assim justificada a iniciativa, aproveito a oportunidade para 
reiterar a Vossa Excelência e demais Edis, os protestos de elevada estima e 
consideração. 
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JOSÉ CARLOS DA SILVA 
Prefeito Municipal 

A Excelentíssima Senhora 

MARIA INÊS RIBEIRO 
Presidente da Câmara Municipal 

Mesópolis/SP 

 


