
 

 

 

 

 

 

 

Excelentíssimo Presidente da Câmara de Vereadores de Bagé 

 

O vereador que este subscreve, apresenta a consideração de Vossa 

Excelência e do colendo Plenário o seguinte:  

 

 

 

 

                               PROJETO DE LEI Nº 129/2018 

 

Institui a campanha ”Abril Marrom” de 

prevenção e combate às diversas espécies 

de cegueira no âmbito da cidade de Bagé 

e dá outras providências.  

 

Art. 1 Fica instituída na cidade de Bagé a campanha “Abril Marrom”, de 

prevenção e combate às diversas espécies de cegueira, a ser celebrada 

anualmente no mês de abril, com o objetivo de conscientizar a população 

sobre a importância da prevenção de doenças que podem levar à cegueira. 

Art. 2 O mês a ser comemorado anualmente passa a integrar o Calendário 

Oficial de Eventos da cidade de Bagé. 

Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação; revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bagé RS, 18 de junho de 2018. 

 

RAMÃO ELIAS TEIXEIRA BOGADO 

PTB RS 



 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 O presente projeto tem por objetivo conscientizar a população sobre a 

importância da prevenção de doenças que podem levar a cegueira, 

incluindo no calendário oficial da cidade o “Abril Marrom”, a ser 

comemorado anualmente no mês de abril. A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) estima que entre 60% e 80% dos casos de cegueira são 

evitáveis e/ou tratáveis. O fato de muitas doenças relacionadas à visão não 

apresentarem sintomas, demonstra a importância de iniciativas como o 

presente projeto de lei, pois, muitas vezes, as essas doenças são descobertas 

quando já estão em estágio bastante avançado e de difícil regressão, como 

por exemplo, o glaucoma, a maior causa de cegueira no mundo. Portanto, é 

imperioso que campanhas como o “Abril Marrom” venham conscientizar a 

população sobre a necessidade de acompanhamento médico especializado 

para evitar que as doenças dos olhos se agravem e acabem resultando em 

cegueira.   

O projeto tem por objetivo conscientizar a população de Bagé sobre a 

importância da prevenção de doenças que podem levar à cegueira. O mês 

de combate às diversas espécies da doença, a ser comemorado anualmente 

em abril, será incluído no calendário oficial de eventos da cidade.  

O artigo 241 da Constituição do Estado estabelece que a saúde é direito de 

todos e dever do Estado e do Município, através de sua promoção, proteção 

e recuperação. Dessa forma, implantar iniciativas deste gênero é uma forma 

deste Parlamento, através de seus integrantes, reafirmar o compromisso 

com a saúde em nosso município. 

Bagé, 18 de junho de 2018. 

 

Vereador Ramão Elias Teixeira Bogado 

LIDER DA BANCADA DO PTB 



 


