
/\-.s:-5-

oËffi"
\18;,W,;â5;

pRoJEro DE LEr No {l_</ 2ots.

Autor: peputado SttUÉStO CAMpOS

Institui a "Semana de Prevenção e
Combate ao preconceito da
Hanseníase",

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. 1o- Fica instituída no âmbito do estado do Amazonas

"Semana de Prevenção e Combate ao preconceito da Hanseníase", a ser

comemorada anualmente no mês de abril.

Parágrafo único A semana ora instituída constará no

Calendário Oficial de Eventos do Estado do Amazonas.

Art. 20- A semana de prevenção e combate à Hanseníase, cujo

objetivo será levar ao conhecimento da população que visem:

I-propocionar maior conhecimento da população os riscos

provenientes da hanseníase e combate ao preconceito;

II- reduzir o processo de exclusão social das pessoas atingidas

pela Hanseníase;

III- criação e divulgação periodicamente de políticas públicas que

auxiliem a população na busca por acompanhamento especificam,

Art. 3o- Fica instituído a coordenação e organização da "semana

de Prevenção e Combate à Hanseníase", serão observados as seguintes

diretrizes:



I-educação preventiva, que compreende um conjunto articulado

de ações e serviços individuais e coletivos, com objetivo de facilitar o

acesso à informação e a orientação, bem como destinar espaços ao

desenvolvimento integral ao cidadão, sendo responsabilidade precípua

nas áreas de saúde, educação, assistência social e direitos humanos;

II- atenção integral as pessoas atingidas pela Hanseníase e seus

familiares, que compreende o conjunto de dispositivos sanitários e

socioculturais, que englobam melhor qualidade de vida, constituído a

partir de uma visão integrada da saúde, visando a redução da doença e

seus danos;

III- contribuição ao debate sobre a conscientização e combate ao

preconceito da Hanseníase, que compreende na divulgação de estudos e

experiências, visando à qualificação e planejamento de ações integradas

da política de prevenção e combate ao preconceito.

Art. 40- Deverá ser efetuado em todas as classes sociais. No seu

programa conterá: palestras informativas, seminários, distribuição de

folhetos, exames preventivos com consultas gratuitas aos cidadãos,

dentre outros.

Art. 50- Está lei entra em vigor na data de sua publicação

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas,
aos 27 dias do e fevereiro de 20t9,
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei visa contemplar sobre a importância da
prevenção e o combate ao preconceito da Hanseníase, tendo em vista
que ainda é uma doença pouco divulgada no estado do Amazonas,

Hanseníase é uma doença infecciosa crônica grave, com
manifestações dermatológicas e neurológicas. curável, a doença é
provocada pela bactéria Mycobacterium leprae.

O objetivo da propositura é instituir mobilizar esforços com vistas a
divulgar informações, promover, visando cura da Hanseníase, educação
preventiva, que compreende um conjunto articulado de ações e serviços
individuais e coletivos, facilitando o acesso à informação e a orientação,
bem como destinar espaços ao desenvolvimento integral ao cidadão,
sendo responsabilidade precípua nas áreas de saúde.

Dispor atenção integral as pessoas atingidas pela Hanseníase e seus
familiares, que compreende o conjunto de dispositivos sanitários e
socioculturais, que englobam melhor qualidade de vida, constituído a
partir de uma visão integrada da saúde, visando a redução da doença e
seus danos.

Além disso, estabelecer a conscientização ao tratamento adequado
que leva a cura. Insta destacar as relevantes diretrizes especificas e
serviços efetivos de saúde nesta área. Precisamos envidar ações para
combate ao preconceito com os hansenianos e lembrar que pessoas com
hanseníase tem o direito à igualdade com as demais pessoas e não
sofrerão nenhuma espécie de discriminação,

Ante o
aprovação.

exposto, pugno pelo apoio dos nobres pares para sua
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