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Art. 1e - Fica instituída a "Semana Municipal de Conscirentrtizizaçã oe
Prevenção às Doenças Renais" que será realizada,, anuarlme
lenflte, na
segunda semana do mês de março.
)ret
Parágrafo único - A Semana Municipal de Conscientização e:Pr
_rvennção
às Doenças Renais será .!,1çluida. r.ro'" _cjlgndário oficial de -eveennltossdo
Município.

Art. 2e - Durante a Semana Municipal de Conscientização e Preverfeão as
Doenças Renais, serão desenvolvidas atividades que visem:

| - Promover o conhecimento social sobre as doenças renais e as fformas
de prevenção utilizando os diversos meios de comunicação, como
cartazes, folhetos informativos, jornais, redes sociais e revistas de saúde;
ll - Estímular ações educativas por parte dos diversos segmentos sfciais e
instituições públicas que envolvam a prevenção das doenças renais, como
feiras de saúde, palestras, campanhas educativas e outros eirentos;
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lll - Difundír os conhecimentos científicos relacionados às doenças renais;
bem como os métodos de tratamento, prevenção e diag4ostico;
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lV - Avaliar e aprimorar as políticas públicas direcionadas à

p

Art. 3e - Esta Lei entra em vigor na data de sua publÍcação.

Art.4e - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, em 28

!e

agosto de

2018.
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Andersón Baqüeiro
Vereador autor.
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