INDICAÇÃO Nº 00004/2019

Solicita a Assembleia Legislativa do Estado do
Tocantins, sensibilizar o Governo do Estado
para aquisição de equipamentos para Núcleo
de transplante de Córneas e o BOTO – Banco
de Olhos do Tocantins.
Ao Excelentíssimo Senhor
João Camargo
Presidente da Câmara Municipal
Nesta

Senhor Presidente,

Os Vereadores que este subscrevem vem respeitosamente requerer que,
após ouvido o plenário, seja encaminhado expediente ao (à) Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, solicitando que o Parlamento
Estadual sensibilize o Governo do Estado do Tocantins, para a aquisição de
equipamentos (microscópio e outros) necessários ao Núcleo de Transplante de
Córneas e ao BOTO – Bancos de Olhos do Tocantins, vinculados ao HGP –
Hospital Geral de Palmas, parado desde meados de 2018, para que os mesmos
voltem a funcionar e realizar transplantes e outros tratamentos.
As vistas tem um valor imensurável para a qualidade de vida e a
dignidade das pessoas, por isto, merece do Poder Público, uma atenção muito
especial em que, se não for possível grandes investimento, que se mantenha o
mínimo possível de estrutura capaz de realizar transplantes de córneas, exames
de alta complexidades, exames específicos e outros procedimentos da atenção
básica a pessoas que apresentam problemas de saúde nos olhos.
Já se encontra tramitando no Congresso Nacional o Projeto de Lei Federal
nº 7351/2017, que “Institui o mês Abril Marrom – Mês Nacional de Prevenção e

Combate à Cegueira”, mas que em quase todo o Brasil, mesmo antes da vigência
desta Propositura, os Estados e Municípios já estão trabalhando este Programa
reconhecendo a enorme importância do mesmo.
Portanto, com o intuito de conscientizar a população sobre a prevenção
contra a cegueira, a Campanha Abril Marrom recomenda, durante o mês de
abril, testes de acuidade para a população, palestras por especialistas em
diversas áreas da oftalmologia.
Por isto sugerimos ainda que esta Casa de Leis, incentive ao Governo do
Estado a realizar regularmente todos os anos, em nível de todo o Estado, a
Campanha Abril Marron, com o objetivo informar e conscientizar a população
sobre a prevenção e o combate às diversas espécies de doenças oculares; reduzir
a incidência de problemas visuais; incentivar a população à realização de
exames preventivos para a detecção da deficiência visual e participação da
comunidade na defesa da saúde ocular como qualidade de vida, encaminhando
ou viabilizando o tratamento, através de realização de exames e aquisição de
equipamentos.

Gabinete do Vereador, 29 de janeiro de 2019.

Whisllan Maciel
Vereador – PSDB

Prof. Deley Oliveira
Vereador - PSC

