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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA2INHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICÁc c.

Of. n° 320/19 -GPC Carazinho, 17 de dezembro de 2019

Excelentíssimo Senhor,

Ver Daniel Weber,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Responde OP n° 369/2019

Senhor Presidente:

Com nossos cumprimentos, reportamo-nos ao ofício supracitado, o qual 

contém solicitação de informação sobre o Projeto de Lei do Legislativo n° 75/2019 o 

qual “dispõe sobre o atendimento preferencial aos portadores de fibromialgia em locais 

que especifica e dá outras providências17 para encaminhar expediente recebido da 

Secretaria da Saúde com as informações solicitadas.

Atenciosamente

mitzc
PrefeLo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
«•

Carazinho - Capital da Hospitalidade e da Logística

Ofício 284/2019 - Gabinete da Secretária Carazinho, 17 de Dezembro de 2019.

Excelentíssimo Senhor,

Ao cumprimentá-lo, o que faço com muita estima e apreço, sirvo-me deste 

para encaminhar informações acerca do ofício 369/2019 de Solicitação de Informação 

sobre o Projeto de Lei n° 75/2019, de autoria do vereador: Erlei Vieira que “dispõe sobre 

o atendimento preferencial aos portadores de fibromialgia em locais que especifica e dá 

outras providências”

Cabe colocar que esta solicitação de informação chegou na Secretaria da 

Saúde, dia 17 de outubro no dia que foi enviado pela Câmara de Vereadores, tendo esta 

secretaria prazo para responder. Foi deixado de enviar retorno pois o projeto foi 

aprovado no dia 21/10/2019, conforme tela abaixo do site da Câmara.
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SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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Carazinho - Capital da Hospitalidade e da Logística

1 - Quantas pessoas as secretaria tem conhecimento que possuem a
doença?

A fibromialgia, não é doença de notificação, por isto não há dados gerais 

de pessoas diagnosticadas com a doença. Temos os dados através dos usuários que 

retiram a medicação no SUS (Medicamentos especiais) por fibromialgia, CID M79.7, são 

9 (nove) usuários.

2 - Qual a melhor maneira de aplicabilidade do presente projeto?

Para que se tenha o direito ao atendimento preferencial o usuário precisa 

apresentar atestado médico que comprove o diagnóstico clínico.

Sendo o que se apresenta para o momento, envio cordiais saudações, nos 

colocando a disposição em caso de dúvidas ou esclarecimentos necessários.

Atenciosamente

eÍLÂ^eida 

SecretárickMunJ!J2a Saúde e Vigilância 
^‘'"''Sanitária
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Exmo. Sr.
Milton Schmitz
MD. Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Carazinho RS
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