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PROJETO DE LEI Nº.  

 

INSTITUI, NO ÂMBITO DO 

MUNICÍPIO DE VILA VELHA, O 

“DIA DA FIBROMIALGIA”, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de 

suas atribuições, 

 

D E C R E T A : 

 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do município de Vila Velha, o “Dia da Fibromialgia”, a ser 

comemorado anualmente no dia 12 de maio. 

 

Art. 2º O “Dia da Fibromialgia” tem como objetivo sensibilizar educadores, famílias e a 

sociedade em geral para a existência desta doença e suas conseqüências. 

 

Parágrafo único. Na semana do dia 12 de maio a Secretaria Municipal de Saúde promoverá 

palestras, debates e seminários, que contribuam para a conscientização e divulgação de 

informações sobre a doença. 

 

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio Legislativo, 19 de março de 2019. 

 

 

 

Arnaldinho Borgo 

Vereador



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
                       CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 

                       GABINETE DO VEREADOR ARNALDINHO BORGO 
                         “Deus seja louvado” 

 
 

Praça Frei Pedro Palácio, s/nº - Prainha – Vila Velha - ES – CEP 29.100-500 
Contato: (27) 3349-3259 www.arnaldinhoborgo.com - www.cmvv.es.gov.br  

JUSTIFICATIVA 

 

A Fibromialgia é uma doença crônica sem inflamação, que gera muitas dores no corpo, fadiga 

e alterações no sono. Sua causa ainda é desconhecida, é uma doença recém-descoberta, mas 

está relacionada à diminuição da concentração de serotonina, levando a que o cérebro dos 

pacientes com esta doença perca a capacidade de regular a dor. 

 

Quando acometido dessa doença, o paciente sente "dores no corpo inteiro", além de 

apresentar a fadiga e distúrbios do sono. Mesmo dormindo um número de horas muitas vezes 

considerado “normal”, o paciente queixa-se de acordar cansado e com muitas dores, como “se 

tivesse levado uma surra” ("sono não reparador”). 

 

Calcula-se que a doença atinja 3% das mulheres e 0,5% dos homens adultos no Brasil, o que 

daria mais de 4 milhões de pacientes. A Fibromialgia é uma doença predominantemente 

feminina, a proporção é de 10 mulheres para um homem. Manifesta-se em qualquer idade.  

 

Como a doença não causa deformidades ou sinais inflamatórios evidentes como calor ou 

edema, amigos e familiares “dizem que os pacientes não têm nada e estão inventando”.  

 

Pela sua magnitude, transcendência e por representar uma importante causa de perda de 

capacidade laboral, a Fibromialgia merece ter um dia e um período do ano dedicado à 

divulgação e esclarecimento da população e dos profissionais com vistas a que não seja sub 

diagnosticada e não devidamente tratada. 

 

Esta iniciativa propõe que o dia 12 de maio seja dedicado a conscientização e divulgação de 

informações sobre esta doença. 

 

Pelas razões expostas, e que contamos com o apoio de meus nobres pares a esta iniciativa, que 

reputo de relevante interesse social. 

 

 

Atenciosamente,  

 

 

Arnaldinho Borgo 

Vereador 

 

 


