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DESPACHO

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

APROVADO POR UNANIMIDADE

Sala das Sessaes Ií

EMENTA: Solicita realização da segunda

campanha de cirurgia de catarata e um primeiro

mutirão de pterígio em nosso município.

SENHOR PRESIDENTE:

Requeira a Mesa, na forma regimental, com a aprovação do plenário para
solicitar ao Prefeito Municipal, Excelentíssimo Sr. André Luiz Gomes de Araújo,
que seja viabilizado junto através da Secretaria Municipal de Saúde, a segunda
campanha de cirurgia de Catarata e a primeira campanha de cirurgia de pterígio em
nosso município, através de parcerias com clínicas especializadas.

JUSTIFICATIVA

O primeiro mutirão de cirurgias de cataratas foi realizado em setembro de 2018 e
atendeu a uma demanda reprimida existente na Secretaria Municipal de Saúde. A ação
foi realizada pelo Dr. Saulo Freire e equipe na Oftalmo Clínica em Campina Grande,
tudo bancado com recursos próprios do município. E a importância dessa ação é
significativa, pois melhora a qualidade de vida dos beneficiados, principalmente das
pessoas idosas, que são mais acometidas com este problema de saúde.
Atualmente a demanda reprimida é de aproximadamente de 25 pacientes para cirurgia
de cataratas e 10 pacientes para a cirurgia de pterígio

Diante do exposto acima, espero contar com a compreensão dos colegas vereadores para
a sua aprovação e, que este requerimento possa sensibilizar o Sr. Prefeito para que o
mesmo seja atendido.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Boa Vista,
Casa "Dr. António Pereira de Almeida**,

em 18 de JUNHO de 2021.
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Vereador

Rua Jerônimo Marinho Gomes, 143 - Centro - Boa Vista-PB - CEP: 58.123-000
www.boavista.pb.leg.br/ ^ camarabv@outlook.com / fjwww.facebook.com/camarabv

Tel. (83)3313-1105


