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PROJETO DE LEI Nº 35/2017
Deputado(a) Ronaldo Santini

Institui o “Dia do Optometrista no Estado do Rio Grande 
do Sul”.

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, o “Dia do Optometrista”, a ser 
comemorado no dia 06 de março.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em

Deputado(a) Ronaldo Santini

JUSTIFICATIVA

Fica instituído, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, o “Dia do Optometrista”, profissional 
com graduação superior em Optometria, a ser comemorado no dia 06 de março.

Os Optometristas são profissionais da área da saúde formados em Optometria, responsáveis pelo 
atendimento primário da função visual. São, desta forma, os profissionais da linha de frente que avaliam as 
disfunções que acometem a visão, atuando diretamente na prevenção de problemas oculares, encaminhando 
à especialistas médicos as suspeitas de doenças oculares e/ou sistêmicas. Os Optometristas são de fato 
especialistas em identificar e compensar alterações visuais de origem não patológicas, como miopia, 
hipermetropia, astigmatismo e presbiopia, além de alterações acomodativas e vergenciais, melhorando o 
desempenho do sentido visão. 

A Optometria é uma profissão antiga – surgiu como atividade pela primeira vez nos Estados Unidos 
por volta dos anos 1860-1870. Hoje, é uma profissão consolidada em mais de 130 países do mundo, entre os 
quais Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemanha, Itália, Espanha Portugal, Japão, Rússia, China, 
Índia, Israel, Austrália, Nova Zelândia, México, Colômbia, Uruguai, Cuba, Costa Rica e Líbano, entre 
outros. 

Internacionalmente os Optometristas recebem reconhecimento da OMS – Organização Mundial da 
Saúde, OPAS – Organização Panamericana de Saúde, ONU – Organização das Nações Unidas, OIT – 
Organização Internacional do Trabalho; todas com apoio e colaboração da República Federativa do Brasil. 

Os profissionais Optometristas estão filiados aos conselhos regionais e ao Conselho Brasileiro de 
Óptica e Optometria - CBOO, ambos de ordem associativa, além de representados pelo WCO – World 
Council Of Optometry. 

No Brasil estão inseridos no Sistema Único de Saúde e também em consultórios independentes. Sua 
formação acadêmica se destaca pela oferta das instituições: Universidade do Contestado – UnC em Santa 
Catarina, Universidade Braz Cubas – UBC em São Paulo, Faculdade Ratio no Ceará e FASUP em 
Pernambuco que tem seus cursos em nível superior reconhecidos pelo MEC. O Rio Grande do Sul já ofertou 
a graduação em Optometria em nível superior, com pioneirismo no país, através da Universidade Luterana 
do Brasil – ULBRA com mais de 250 egressos em optometria.
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A data 6 de março é comemorada mundialmente como Dia do Optometrista, e para marcar em 
território gaúcho a importância destes profissionais se fez notória esta proposição, que visa homenagear os 
profissionais em Optometria.

Sala de Sessões,

Deputado(a) Ronaldo Santini

______________________________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

PROJETO DE LEI Nº 35/2017
Processo nº 20128.01.00/17-6

Proponente: Deputado(a) Ronaldo Santini
Ementa: Institui o “Dia do Optometrista no Estado do Rio Grande do Sul”.
Relator(a): Deputado(a) Gabriel Souza
Parecer: Favorável.

PARECER DA COMISSÃO Nº 30/2018

Vem a esta Comissão de Constituição e Justiça o Projeto de Lei nº 35/2017 de autoria do nobre 
Deputado Ronaldo Santini, o qual objetiva instituir o Dia do Optometrista no Estado do Rio Grande do Sul 

DAS RAZÕES DO AUTOR

O Autor justifica sua proposição afirmando que os Optometristas são profissionais da área da saúde 
formados em Optometria, responsáveis pelo atendimento primário da função visual, constituindo-se como 
profissionais da linha de frente que avaliam as disfunções que acometem a visão, atuando diretamente na 
prevenção de problemas oculares, encaminhando à especialistas médicos as suspeitas de doenças oculares 
e/ou sistêmicas. 

Aduz que a Optometria é uma profissão antiga - surgiu como atividade pela primeira vez nos 
Estados Unidos por volta dos anos 1860-1870. Hoje, é uma profissão consolidada em mais de 130 países do 
mundo, entre os quais Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemanha, Itália, Espanha Portugal, Japão, 
Rússia, China, Índia, Israel, Austrália, Nova Zelândia, México, Colômbia, Uruguai, Cuba, Costa Rica e 
Líbano, entre outros. 

Internacionalmente os Optometristas recebem reconhecimento da OMS - Organização Mundial da 
Saúde, OPAS - Organização Panamericana de Saúde, ONU - Organização das Nações Unidas, OIT - 
Organização Internacional do Trabalho; todas com apoio e colaboração da República Federativa do Brasil.

DO DIREITO
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O art. 190 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul preceitua que a Segurança Social é 
garantida por um conjunto de ações do Estado, dos Municípios e da sociedade, destinadas a tornar efetivos 
direitos, dentre os quais à saúde, já assegurado ao indivíduo pela Constituição Federal, guardadas as 
peculiaridades locais.

Outrossim, o art. 241 da Carta Estadual assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado e 
do Município, através de sua promoção, proteção e recuperação.

Sendo o optometrista um profissional da área da saúde, é meritório seu reconhecimento, através da 
instituição do seu dia, no âmbito do Estado do Rio Grande, atendendo também aos preceitos constitucionais.

Demais disso, a proposição está em consonância com os ditames do art. 59 da Constituição Estadual 
e art. 163 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, não se vislumbrando óbices constitucionais e legais 
a impedirem sua regular tramitação, sendo o parecer favorável nesta Comissão de Constituição e Justiça.

Diante do Exposto, o parecer quanto à legalidade e constitucionalidade da presente Proposição é no 
sentido favorável.

Sala da Comissão, em 05 de junho de 2018.

Deputado(a) Vilmar Zanchin,
Presidente.

Deputado(a) Gabriel Souza,
Vice-Presidente e Relator(a).

Deputado(a) João Fischer

Deputado(a) Ciro Simoni Deputado(a) Stela Farias

Deputado(a) Gilmar Sossella Deputado(a) Lucas Redecker

Deputado(a) Luiz Fernando Mainardi Deputado(a) Ronaldo Santini

Deputado(a) Manuela d´Ávila Deputado(a) Liziane Bayer


