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a Hanseniase, denominada de "Janeiro Roxo",
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AL DE DONA INES, ESTADO DA PARAIBA, no uso de
\.. suas atribuig6es legais conferidas pda Lei Organica Municipal c/c o Regimento

Interns, submete a apreciagao do Plengrio o seguinte Projeto de Lei.

Art. lo- Fica instituido no imblto do Municipio de Dona Ings, Estado da Paraiba,
no m6s de janeiro a Campanha de conscientizagao sobre a hanseniase, denominada
"JANEIRO ROXO"

1- A campanha de que trata esta lei teri como simbolo um lago roxy, devendo o
poder pOblico promov6-la e participar de sua divulgagao mediante a utilizagao de
decoragao, na cor roxa, nas sedes da administraQao publica municipal, nos logradouros
pOblicos e nos monumentos.

11-- Para a realizagao das aQ6es educativas no imbito da campanha de que trata
esta lei, servo promovidas, no m6s de janeiro, palestras, semin6rios e curses, em parceria
com entidades pOblicas e avis do Municipio.

Art. 2'- O "JANEIRO ROXO" institufdo por esta lei passa a constar no Calend6rio
Oficialde Data e Eventos do Municipio de Dona Ings.

Art. 3'- Durante o m6s, poderao ser realizados eventos, cursos, palestras,
campanhas e ag6es educativas que despertam a conscientizagao sobre a hanseniase,
divulgando a96es que estimulem o tratamento precoce da doenga.

Art. 4'- O Poder Executivo poder6 regulamentar esta lei naquilo que for necess6rio
ao seu fielcumprimento.

Art. 5'- As despesas decorrentes da execugao desta lei correrio por conta das
dotaQ6es orgamentarias pr6prias, suplementadas se necess6rio.

Art. 6'- Esta Lei entrar6 em vigor na data de sua publicaQao, revogadas as
disposig6es em contr6rio.

Plen6rio Vereador Jose Fabiano da Costa Teixeira, 04 de fevereiro de 2019.

DAMASiO BERTO DE OLIVEIRA
Vereador



ESTADO DA PARAIBA
CAMARA MUNICIPAL DE DONAINES

'Casa Vereador ManoeIAlves de Lima '
Rua Alfredo Cantatice, 15 - Centro - Dona Ings/PB - CEP: 58.228-000 - Fone: (83) 3377 1025

E-mail: cmdi.pb@ hotmail.com - CNPJ : 08.582.371/0001-30

JUSTIFICATIVAS

O presente projeto de lei pretende criar o m6s "Janeiro Roxo", voltado a
conscientizagao sobre a Hanseniase.

A hanseniase 6 uma doenga transmitida por um bacilo. O tratamento 6 gratuito em
todo Brasile dura de 6 meses a I ano. O doente pode ter manchas esbranquigadas ou
avermelhadas na pele com perda/diminuigao de sensibilidade ou forma para segurar

-..objetos. E a doenga infecciosa que mais cega. O tratamento tem cura, mas ndo revertem
sequelas. Segundo a SBH (Sociedade Brasileira de Hansenologia), a hansenrase 6
subnotificada no Brasile o nOmero de casos pode ser tr6s vezes maior do que os dados
oficias

Assam, importante intensificar ag6es durante o m6s de janeiro visando incentivar e
destacar a importancia do tratamento da hanseniase, com ag6es educativas, que
estimulem o tratamento precoce da doenga.

Diante disso, e da relevincia do tema de conscientizar sobre a hanseniase
contamos com o apoio dos nobres colegas para a aprovagao desta materia.

Plengrio Vereador Jose Fabiano da Costa Teixeira, 04 de fevereiro de 2019

DAMASIO BERTO DE OLIVEIRA

Vereador


