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PARECER Nº 1641/2012 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 038/2012.  
O Projeto de Lei, de autoria do Nobre Vereador Eliseu Gabriel, altera a Lei nº 
14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir no calendário de eventos da cidade de 
São Paulo, a Semana Municipal de Conscientização da Artrite e Artrose.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade apresentando substitutivo, elaborado com a finalidade de adequar a 
proposta à melhor técnica de elaboração legislativa.  
A Comissão de Educação, Cultura e Esportes emitiu parecer favorável ao 
substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
No âmbito desta Comissão, quanto ao mérito que devemos analisar, entendemos 
que o Projeto de Lei apresenta grande relevância social e deve prosperar. A artrite 
reumatóide é uma doença autoimune, caracterizada por uma inflamação que afeta 
os tecidos cartilaginosos e ósseos das articulações, quando não tratada correta e 
precocemente, pode desenvolver deformidades e degenerações, e até mesmo 
deficiências irreversíveis. A artrose corresponde a um conjunto de alterações 
anatômicas, dentre elas o desgaste da cartilagem articular e a formação de 
osteófitos, com acometimento em uma ou mais articulações, causando dor, 
inchaço, rigidez e incapacidade, principalmente em quadris, joelhos, mãos e coluna 
vertebral. Estas enfermidades são graves, atingem não somente o paciente, mas 
toda a estrutura familiar, porque seus reflexos e consequências acarretam forte 
impacto econômico e psicológico e social. A presente propositura, ao criar a 
Semana Municipal de Conscientização da Artrite e Artrose contribuirá para orientar 
e informar a população sobre estas doenças, suas causas, formas de tratamento e 
prevenção, também estimulará o diagnóstico precoce e a procura por adequado 
acompanhamento médico, como consequência as pessoas acometidas por estas 
enfermidades terão maior qualidade de vida, amenizando suas dores, evitando 
deformidades e deficiências.  
Pelos motivos expostos, favorável é o nosso parecer nos termos do substitutivo da 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, 31/10/2012.  
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