
Altera a Lei Municipal nº4.957, de 10 de

dezembro  de  2018,  e  dá  outras

providências.

Art. 1º O artigo 3º da Lei Municipal nº 4.957, de 10 de dezembro de

2018,  passa a  vigorar  acrescido  dos parágrafos  1º,  2º,  3º,  4º  e  5º,  com a

seguinte redação:

“Art. 3º (...)

§1º  Ficam  os  órgãos  públicos,  bancos,  empresas  públicas,

empresas  concessionárias  de  serviços  públicos  e  empresas

privadas localizadas no município de Jaboticabal/SP, obrigados a

prestar  durante  todo  o  horário  de  expediente,  atendimento

preferencial aos portadores de fibromialgia.

§2º  Bancos e empresas comerciais que recebam pagamentos e

contas deverão incluir os portadores de fibromialgia nas filas já

destinadas aos idosos, gestantes e deficientes.

§3º É  permitido  aos  portadores  de  fibromialgia  estacionar  nas

vagas  reservadas  às  pessoas  com  deficiência,  inclusive  em

estabelecimentos  públicos  e  privados  do  município,  mediante
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identificação e credenciamento dos beneficiários, nos termos da

legislação específica.

§4º Ficam os estabelecimentos públicos e privados do município,

com estacionamento, obrigados a demarcar a especificação dos

portadores de fibromialgia em placas de atendimento prioritário.

§5º Ficam  os  órgãos  municipais  de  trânsito  responsáveis  pela

identificação e credenciamento dos beneficiários, nos termos da

legislação específica.”

Art. 2º  As despesas decorrentes com a execução da presente lei

correrão por conta de dotação orçamentaria próprias.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Jaboticabal, em 26 de outubro de 2021.

GREGÓRIO CASAGRANDE
Vereador -SOLIDARIEDADE 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Caros colegas de vereança, a iniciativa da emenda visa atender a
demanda de parte da população que é acometida por Fibromialgia,  doença
ainda sem cura, definida pela Sociedade Brasileira de Reumatologia como uma
síndrome clínica caracterizada por dor e sensibilidades generalizadas, além de
uma variedade de sintomas incluindo fadiga, distúrbios do sono, depressão,
ansiedade e disfunção cognitiva.

Estudos  recentes  mostram  que  os  portadores  da  fibromialgia
apresentam uma sensibilidade maior à dor do que pessoas sem fibromialgia.
Na verdade seria como se o cérebro dos portadores da síndrome estivessem
com o “termostato” ou um “botão de volume” desregulado, que ativasse todo o
sistema nervoso para fazer a pessoa sentir mais dor. Desta maneira, nervos,
medula e cérebro fazem que qualquer estimulo doloroso seja aumentado de
intensidade.

Seus portadores,  portanto,  necessitam de tratamento fundamental
para que a doença não progrida, pois implica severas restrições à existência
digna  dos  afetados,  já  que  gera  significativo  comprometimento  na  sua
qualidade de vida, o que impacta negativamente na vida social, profissional e
afetiva.

Por  estes motivos se faz necessário  o controle  de sintomas com
tratamentos medicamentosos e não medicamentosos como prática de atividade
física individualizada e especializada, que deve ser realizada de três a cinco
vezes por semana, acompanhamento psicológico e outros.

A realização do tratamento requer, portanto, que o paciente disponha
de  tempo,  bem  como  dispensa  de  investimento  elevado,  uma  vez  que  o
Sistema Único de Saúde – SUS, não dá todo a cobertura a essas atividades.

Conto com o apoio dos colegas parlamentares para a provação do
projeto.

Jaboticabal, em 26 de outubro de 2021.

GREGÓRIO CASAGRANDE
Vereador -SOLIDARIEDADE 
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