
 
 

LEI Nº 3.172 DE 06 DE MAIO DE 2019 

 

Ementa: Institui e inclui no calendário 

Oficial de Eventos do Município a 

Campanha “ABRIL MARROM”, a ser 

comemorado no mês de abril.  

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, faz 

saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica instituída a Campanha “ABRIL MARROM”, simbolizada pelo laço na cor 

marrom, dedicada à prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e combate às 

diversas espécies de cegueira e outras doenças visuais, à redução da incidência dos 

principais problemas de visão e à reabilitação de pessoas afetadas pela cegueira.  

 

Art.2º- A Campanha “ABRIL MARROM” a ser celebrada anualmente no mês de abril, 

passa a integrar no Calendário Oficial de Eventos do Município de Petrolina. 

 

Art. 3º -  No mês de “ABRIL MARROM” o poder público em parceria com a iniciativa 

privada e entidades da sociedade civil, realizará atividades para mobilizar a 

sociedade, autoridades, unidades de saúde, entidades médicas, centros hospitalares, 

valendo-se das estruturas dos órgãos públicos dos governos federal, estadual e 

municipal envolvidos órgãos para a realização de campanhas e  atividades para 

conscientização da população do Município sobre a importância da prevenção, 

diagnóstico precoce, tratamento e combate de doenças que podem levar as diversas 

espécies de cegueira e outras doenças oculares, bem como sobre os meios de 

reabilitação de pessoas afetadas pela cegueira. 

Art.4º- As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 

dotações orçamentarias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art.5º- Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Autor: Paulo Valgueiro  

 

 

           Gabinete do Prefeito, em 06 de maio de 2019. 

 

 

 

 

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 

Prefeito Municipal 



 
 

ATO DE SANÇÃO Nº 1294/2019 

 

 

 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, desincumbindo-se de suas 

atribuições legais e com arrimo no art. 60, inciso V, da Lei Orgânica do Município, e 

considerando o atendimento do regular procedimento legislativo à espécie 

aplicado. 

 

 

 

- RESOLVE: SANCIONAR e PROMULGAR a lei que “Institui e inclui no 

calendário Oficial de Eventos do Município a Campana “ABRIL MARROM”, a ser 

comemorado no mês de abril”.  Tombada sob nº 3.172 de 06 de maio de 2019, 

publique-se, nos termos e na forma da lei. 

 

  

 

 

 
                                        

 

Gabinete do Prefeito, em 06 de maio de 2019. 

 

 

 

 

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 

Prefeito Municipal 


