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PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 015/2020 

 

 Assunto: “Dispõe sobre atendimento às pessoas com fibromialgia em 

estabelecimentos públicos e privados, nas vagas de estacionamento e filas 

preferenciais no município de Queluz”.  

 

Art. 1° - Ficam os órgãos públicos, empresas públicas, empresas concessionárias de 

serviços públicos e empresas privadas obrigadas a dispensar, durante todo o horário de 

expediente, atendimento preferencial aos portadores de fibromialgia.  

 

Art. 2º - Bancos e empresas comerciais que recebam pagamentos de contas deverão 

incluir os portadores de fibromialgia nas filas já destinadas aos idosos, gestantes e 

deficientes. 

 

 Art. 3º - Será permitido aos portadores de fibromialgia estacionar em vagas já 

destinadas aos idosos, gestantes e deficientes.  

 

Art. 4º -  Caberá ao Executivo Municipal a elaboração de uma forma de identificação 

dos beneficiários, por meio de comprovação médica.  

 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

   Sala das Sessões, Dr João Monteiro da Silva, 29 de abril de 2020.   

 

              Ver. Kácia Maria Nemetala 
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JUSTIFICATIVA: 

 

 

A iniciativa ao Projeto de Lei visa a atender a demanda 

de parte da população municipal que é acometida pela fibromialgia, doença 

crônica que causa imensas dores e transtornos aos seus pacientes.  

A fibromialgia, incluída no Catálogo Internacional de 

Doenças apenas em 2004, sob o código CID 10M 79.7, é uma doença 

multifatorial, de causa ainda desconhecida, definida pelo renomado 

profissional, Dr. Dráuzio Varela, como sendo “uma dor crônica que migra 

por vários pontos do corpo e se manifesta especialmente nos tendões e nas 

articulações. Trata-se de uma patologia relacionada com o funcionamento 

do sistema nervoso central e o mecanismo de supressão da dor”. 

Dessa forma, faz-se necessário dispensar atendimento 

prioritário aos portadores dessa enfermidade, a fim de minimizar o seu 

sofrimento.  

 

Sala das Sessões, Dr João Monteiro da Silva, 29 de abril 

de 2020. 

 

Kacia Maria Nemetala 

        Vereadora 

 


