






































































 

 

Guaíra, 19 de janeiro de 2022 
 
Projeto de Lei 01/2022 
Assunto: Justificativa  
          (faz) 

 
 

Servimo-nos do presente para apresentar aos nobres 
pares desta Casa de Leis o presente Projeto de Lei que dispõe 
sobre atendimento às pessoas com f ibromialgia em 
estabelecimentos públicos e privados, nas vagas de 
estacionamento e f i las preferenciais no munícipio de Guaíra  

 
A iniciat iva ao Projeto de Lei visa a atender a demanda de 

parte da população municipal que é acometida pela f ibromialgia, 
doença crônica que causa imensas dores e transtornos aos seus 
pacientes.  

 
     A f ibromialgia, 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 prof issional, 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”.  

 
   Em que pesem as severas restrições impostas à sadia 

qualidade de vida dos pacientes, a referida doença não foi 
contemplada pelo rol de pessoas com deficiência elencado do 
art.4º do Decreto nº 3.298/1999, que regulamenta a Lei nº 
7.853/1989 e do art. 5º, do Decreto nº 5.296/2004, que 
regulamenta as Leis nº 10.048/2000 e 10.098/2000. Isso tem 
causado inúmeros transtornos a essas pessoas, especialmente no 
que tange à concessão de benefícios destinados às pessoas com 
deficiência, razão pela qual se torna relevante a presente 
discussão. 

 
   Contando com o apoio dos nobres pares, subscrevemos o presente. 
 
 

   
Renan Lelis Lopes    Denir Ferreira dos Santos 

            Vereador                 Vereador 
 



 

 

PROJETO DE LEI Nº 01, DE 19 DE JANEIRO DE 2022. 
 

Dispõe sobre atendimento às pessoas com 
fibromialgia em estabelecimentos públicos e 
privados, nas vagas de estacionamento e filas 
preferenciais no munícipio de Guaíra. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA APROVA: 

 
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, por meio de decreto, 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. 
 

Guaíra, 19 de janeiro de 2022 
 
 
   
                
 
Renan Lelis Lopes    Denir Ferreira dos Santos 

             Vereador                 Vereador 
 
 
 
 
 
 
 

    


