PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 71, DE 06 de Novembro de 2020
"DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO
DE ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E
PRIVADOS NO MUNICÍPIO DE IVOTI A
INSERIREM
NAS
PLACAS
DE
ATENDIMENTO
PRIORITÁRIO,
O
SÍMBOLO
MUNDIAL
DA
FIBROMIALGIA,
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".
MARTIN CESAR KALKMANN, Prefeito Municipal de Ivoti.
Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte
L E I :

Art. 1º Fica regulamentado aos estabelecimentos públicos e
privados como farmácias, supermercados, bares, restaurantes, lojas em
geral, bancos e afins no Município de Ivoti, obrigados a inserirem em suas
dependências, placas de atendimento prioritário, o símbolo mundial da
fibromialgia, tendo este a preferência como os demais símbolos já
inclusos.
Art. 2º A não observância dos dispositivos anteriores, sujeitará
sanções e multas a serem regulamentadas pelo Poder Executivo.
Art. 3º As despesas decorrentes da implementação desta Lei
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA I

O presente Projeto de Lei prevê a instalação de placas de
atendimento prioritário aos portadores de Fibromialgia.
A Fibromialgia é uma condição dolorosa generalizada e crônica. É
considerada uma síndrome porque engloba uma série de manifestações
clínicas como dor, fadiga, indisposição, distúrbios do sono. No passado,
pessoas que apresentavam dores generalizadas não eram levadas a sério,
e problemas emocionais eram considerados fatores predominantes para
esse quadro. Depois de mais bem estudada, conclui-se que a
"Fibromialgia" é uma forma de reumatismo associada à sensibilidade do
indivíduo frente a um estímulo doloroso.
A Fibromialgia, não é reconhecida como doença grave pelos
ministérios da Previdência Social e da Saúde, excluindo quem sofre deste
quadro dos direitos resguardados pelo Regime Geral de Previdência Social.
"Agulhas trespassando a carne" ou "como se houvesse tomado uma surra
no dia anterior" são descrições comuns de pessoas que tem Fibromialgia um conjunto de sintomas, como dores crônicas e difusas que se
dispersam de determinados pontos-gatilho pelo corpo inteiro, localizados
principalmente no pescoço e nas costas.
No entanto, dificilmente exames detectam alterações em músculos,
tendões ou outros tecidos. Apesar de afetar 2,5% da população mundial,
na grande maioria mulheres, a síndrome ainda é desconhecida e
desacreditada por muitos que convivem com quem dela sofre e até mesmo
por médicos. Ainda é comum que pessoas com os sintomas procurem
médicos de várias especialidades até obter o diagnóstico, baseado em
teste clínico: dor crônica em 11 de 18 pontos pressionados pelo médico.
Estudos sobre a Síndrome derrubam a hipótese de que as dores seriam
apenas resposta física de transtornos psíquicos, como depressão,
estresse e ansiedade.

Assim, considerando o relevante interesse público da matéria,
esperamos contar, mais uma vez, com o apoio e o respaldo dessa Egrégia
Casa, e reitero a Vossas Excelências o protesto de elevada estima e
consideração.
Vereadora proponente:
RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA LIMA - Republicanos

