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Cria, no Municipio de Jacarei, o Banco de 6culo3s €a6
Materials oriopedicos.

0   PREFEITO   DO   MUNICIPIO   DE   JACAREl,    USANDO

DAs  ATRiBuieoEs  QUE  LHE  SAO  cONFERiDAs  POR

LEI,      FAZ      SABER      QUE     A      CAMARA      MUNICIPAL

APROVOU      E     ELE     SANCIONA     E     PROMULGA     A

SEGUINTE  LEI:

Art.  1°    Fica  criado  no  ambito  do  Municipio  o  Banco  de

Oculos e de Materials Ortopedicos de Jacarei.

Art.  2°  0  Banco  de  Oculos  e  de  Materiais  Ortopedicos

instituido por esta  Lei sera constituido:

a)   por   6culos   usados   ou   novas,   arma?6es   e   lentes,

doados pela comunidade e lojistas;

b)  materiais  ortop6dicos  usados  ou  novos,  doados  pela

comunidade,  tais  como  cadeiras  de  rodas  e  de  banho,  muletas,  andadores,  bengalas,

camas hospitalares, dentre outros.

Pafagrafo     tinico.         As     doag6es     recebidas    serao

destinadas   exclusivamente   ao   atendimento   dos   casos   encaminhados   atraves   do

Sistema  Unico de Sadde (SUS).

Art.     3°          0     Executivo     Municipal     determinara     as

providencias  necessarias  quanto aos 6rgaos  responsaveis  por gerir o  Banco de  Oculos

e de Materiais Ortopedicos,  bern como pelo recebimento e posterior cessao gratuita das
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parcerias   com   6ticas  do   Municipio   para   consertos  e   ajustes  dos   6culos   doados   a

comunidade,  bern como com  empresas de materiais ortopedicos e outras do  ramo  para

consertos de equipamentos ortopedicos danificados.

Art.  5°    Para  ser  viabilizado  o  Banco  criado  por esta  Lei

poderao  ser  estimuladas  campanhas  de  voluntariado  objetivando   o  recebimento  de

doag6es.

Art.   6°      Esta   Lei   entrara   em   vigor   na   data   de   sua

FERNANDO  DA OTICA ORIG
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publicagao.
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JUSTIFICATIVA

0 objetivo do presente projeto de lei 6 a criagao do Banco

de   Oculos   e   de   Materiais   Ortopedicos   de   Jacarei   para   atender   especialmente   a

populaeao menos favorecida financeiramente.

Sabemos  que  sao   ini]meras  as  pessoas  carentes  que

necessitam  de  6culos  e  de  materiais  ortop6dicos,  tais  como  cadeiras  de  rodas  e  de

banho,  muletas,  andadores,  bengalas,  camas  hospitalares,  tipoias,  dentre  outros,  nao

possuindo  condig6es  para  adquiri-los.   Por  outro   lado,   muitas  que  ja  fizeram   uso  de

6culos  e  de  tais  materiais,   pofem   nao  mais  necessitando  deles,   nao  tern  urn  local

adequado  para  dos-los,  podendo  assim  entrega-los  ao  Banco  que  se  pretende  criar,

para que outras pessoas venham a aproveita-los sem Gusto algum.

0   projeto   de   lei   possibilita   o   atendimento   atrav6s   de

lojistas   no   ramo   de   6tica   em   toda   a   cidade,   reunindo   instituig6es   e   profissionais

especializados  que  queiram  doar  e  arrumar  os  6culos,  para  serem  reutilizados  pelos

municipes,  conforme exame com oftalmol6gico do  SUS. Ao mesmo tempo,  permite que

empresas  de  materiais  ortopedicos  e  outras  do  ramo  possam  efetuar  consertos  de

equipamentos ortopedicos danificados.

A  meta  e  que  todo  esse  trabalho  seja  executado  em

parcerias firmadas pelo Poder Executivo Municipal.

0   Banco  funcionara   como   urn   elo   entre   os   pacientes

atendidos  na  rede  publica  municipal  e  nos  hospitais  e  instituig6es  especializadas,  que

tamb6m poderao doar seus 6culos e materiais a comunidade.

1
0  que  se  busca  e  que  todas  as  pessoas  n

tenham as mesmas condi?6es de vida de qualquer outra pessoa.
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Diante   do   exposto,   entendemos   que   a   criagao   desse

Banco  6  uma  medida  de  grande  relevancia  social  e,  por  isso,  pedimos  a  apoio  dos

ilustres pares para a aprovagao do projeto, ao que antecipadamente agradecemos.

Camara  Municipal de J

./':----_
ANDO DA

6arei, 22 de maio de 2019.

/`

Vereador - PSC

PFiAOA  Dos  TREs  PoDEREs,  74  -CENTRo  -JACAREi/SP  -CEP,12   327-9ol   -TEL      (ol2)3955-22oo  -www.jacarei.sp.leg.br


