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PROJETO DE LEI NoOÍr

lnstitui no Município de Paudalho o Dia de
Conscientização e Enfrentamento à

Fibromialgia, estabelece prioridade nos

estabelecimentos públicos e privados as

pessoas acometidas de Fibromialgia.

Art. 10 Fica instituído a ser comemorado anualmente em 12 de maio e passa a

integrar o Calendário de Eventos Oficiais do Município.

Art. 20 O Dia de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia servirá como
instrumento de política pública em saúde e a Secretaria Municipal de Saúde

desenvolverá campanhas educativas e de esclarecimento à população e aos

profissionais de saúde sobre a Fibromíalgia, seus sinais e sintomas e formas
de melhorar a qualidade de vida dos doentes.

Art. 30 As unidades integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS -
promoverão atividades e campanhas consoante o disposto no artigo anterior.

Art.40 - Ficam as empresas públicas, empresas concessionárias de serviços
públicas e privadas, obrigadas a dispensar durante todo horário de

expediente, atendimento preferencial aos portadores de Fibromialgia.

Art. 50 - As empresas comerciais que recebem pagamêntos de contas deverão
incluir os portadores de Fibromialgia nas filas já destinadas aos idosos,
gestantes, durante todo horário de funcionamento.

Art. 60 - A Secretaria de Saúde será responsável pelo cadastro das pessoas

portadoras de fibromialgia e fornecimento de cartão de identificação dos
beneÍiciários, por meio de comprovação médica.

Art. 7" - Será permitido aos portadores de Fibromialgia estacionar em vagas
já destinadas aos idosos, gestantês e deficientes.

ParágraÍo Único - A identificação dos beneficiários se dará por meio de

cartão e adesivo de identificação fornecido pela Secretaria de Saúde, por
meio de comprovação médica.

Art.8o - As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por
conta de do oes or mentárias próprias, sup lementadas se necessário.
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Art.90 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Fibromialgia é uma síndrome comum, na qual a pessoa sente dores por
todo o corpo durante longos períodos, com sensibilidade nas articulações,
nos músculos, tendóes e em outros tecidos moles. Junto com a dor, a

fibromialgia também causa fadiga, distúrbios do sono, dores de cabeça,

depressão e ansiedade.
De cada 10 pacientes com Íibromialgia, sete a nove são mulheres. Não

se sabe a razáo porque isto acontece. Não parece haver uma relação com
hormônios, pois a fibromialgia afeta as mulheres tanto antes quanto depois
da menopausa. A idade de aparecimento da fibromialgia é geralmente entre
os 30 e 60 anos. Porém. existem casos em pessoas mais velhas e também em
crianças e adolescentes.

As causas da fibromialgia ainda são desconhr-.cidas, mas existem vários
fatores que estão frequentemente associados a esta síndrome como Genética,
infecçôes por vírus, distúrbio do sono, trauma físico, entre outros.

Existe uma variedade de medicamentos e outros tipos de tratamentos
podem ajudar a controlar os sintomas, porém, infelizmente ainda não há cura
para a Fibromialgia.

Conclusivamente, é imperioso o reconhecimento no âmbito do
município da gravidade da referida enfermidade, para que as pessoas que
convivem com a mesma possam ter sua dignidade respeitada, adotando o
poder público ações afirmativas para minimizar a exposição e o sofrimento a

que os portadores dessa doença são submetidos diariamente.
Diante do exposto, solicito o apoio de meus pares para aprovação

desta matéria de interesse público relevante.
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ALCEU EDNARDO GUSMÃO MONTEI

VEREADOR
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