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Câmara lvl-unicipat [e fuí.atnporã
Estalo [e São Qaufo

Mairiporã, 16 de novembro de 2021

Nobres Pares,

Atenciosamente,

CmumicadoaoPlenádo

^t:t-!LZ
' i 

DoRTEDSoN SILVA FREITAS

Vereador
REDE Sustentabilidade

"signatário do programa Cidades SustenÉveis"

As Suas Excelências os Senhores

vEREADoRES oa cÂmana MUNtctPAL oe metRtpoRÃ LIIX) E[t n:aoxilo

e

Apresentoàconsideraçãodosnobrescolegasoinclusoprojetodelei,que-Disp6e
sobre o' pro,grama Júlia Atirro de Automonítoramento Glicêmico lntersticial no

iinrcípa ie Mairiporã é dá outras providências, para apreciação e posterior

deliberação de vossas excelências.

Nacertezadepodercontarcomaimprescindívelatençáoecolaboraçãodetodos,
subscrevo-me.
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C â.mara lví-unicipat [e %-airiporã
Estaío [e São ?aufo

EXPOSICÃO DE MOTIVOS

Nobres Pares,

Em Mairiporá, atualmente, existem cerca de 20 crianças com Diabetes Tipo 1,
sendo uma doença crônica de caráter permanente e os medicamentos e insumos
necessários para o controle glicêmico são fundamentais para que os pacientes possam
ter uma vida saudável.

o Diabetes tipo 1 mal controlado nas fases iniciais da vida desencadeia perda de
função de órgãos e sistemas no decorrêr dos anos, comprometendo significativamente
a qualidade de vida adulta e influenciando negativamente a necessidade de uso de
serviços de saúde especializados, como por exemplo maior número de consultas de
pronto atendimento e maior número de diárias de UTl.

considero ainda a questão que estes medicamentos e insumos sáo caros para a
realidade financeira dos pacientes. Acredito que o diabetes é uma doença
potencialmente controlável pelos medicamentos disponíveis na rede pública, merecendo
melhores padrÕes de controle glicêmico para sua melhor efetividade. o diabetes, ainda
que seja doença sem cura, o bom controle glicêmico está ligado a melhores condiçÕes
de vida e baixos índices de morbimortalídade.

considerando por fim, a luta de uma incansável mãe mairiporanense, chamada
Jaine Albano, na busca pelo direito de sua filha Júlia Albano na aquisiçáo gratuita desses
medicamentos e insumos, luta esta que beneficiou e beneficiará outras tantas crlanças
e adultos portadores desta doença.

com as consideraçóes acima, entendo ser justa e necessária esta propositura,
motivo pelo qual peço apoio aos nobres vereadores na aprovaçáo desta lei.

Plenário "27 de Março", 16 d ovembro de2021

DORIEDSO DA SILVA FREITAS
Vêrea dor

REDE Sustentabilidade
"Signatário do programa Cidades Sustentáveis,,

GV/SEC-DLP.MIIUC
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Câmaro fuí-unicipaf [e fuíoiriporã
Estaío [e São cPaub

PROJETO DE LEI NO 96D E 2021

Dispõe sobre o Programa JÚlia Albano de

Auiomonitoramento Glicêmico I ntersticial no

MunicíPio de MairiPorã e dá outras

providências.

(Autor: Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas)

a cÂuann MUNIcIPAL oe uatRlpoRÃ APRoVA:

AÉ. 10 Fica instituído o Programa Júlia Albano que estabelece protocolo

especifico para a distribuição Oe 
"p"rinos 

de automonitoramento glicêmico intersticial

para pacientes portadores j" OáOut"t fipo 1 pelo SUS (Sistema Unico de Saúde)' pelo

iempo determinado em prescrição médica'

Parágrafoúnico.PoderáoPoderExecutivoregulamentaroprotocoloespecífico
mencionado no caput do art l o'

Art. 20 Os portadores da Diabetes Tipo 1 que se enquadrem no protocolo

"rp""ifilo 
t"rao direito a oút"rçao gratuita dos insumos necessários à sua execução em

Íazáo da característica crônica da doença'

Art.30Adispensaçãodosmedicamentosdeveráobedeceràprescriçãomédica
e será executaOo meOianià o cadastramento do paciente no Programa da Secretaria

Municipal de saúde, de acãrdo com as qualificaçÕes e programaçÕes previstas.

Parágrafoúnico.Aprevisãoorçamentáriaparaadistribuiçãodosmedicamentos
,era pieuisü nas LoAS (lãis o'çam"ntarias Anuais) para que náo haja interrupção no

tratamento

Art'40Avalidademáximaparaaconcessáodobenefícioserádeumano,sendo
revalidado de acordo com as regras do protocolo municipal'

Art. 5o A prefeitura municipal poderá íazer uso de sua estrutura para a

dispensaçáo dos insumos Je acordo com as regras do protocolo municipal'

Art. 60 Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçáo

Plenário "27 de Março", 16 de n mbro de 2

DORIEDSO A
Vereador REDE Sustentebi lidade

"signatário do programa Cidades Sustentáveis"

1

SILVA FREITAS

GV/SEC.DLP-i,lIIVIC
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ExcELENTÍssturo SENHoR pREsIDENTE
MtrN ICIPAL nu ruatnrpoRÃ

olados

Nós, Vereadores, vlmos respertosamente à presença de

Vossa Excelência, requerer a leitura do Projeto de Lei no 9612021 que "Dispõe sobre o
Programa Julia Albano de Automonitoamento Glicêmico Intersticial no Município de
Mairiporã e dri outras providências" na (o) Ex@iente, da 40 n Rermião Ordinríria.

Considerando que os referidos projetos foram devidamente
conforme dispõe o arlígo 222 do Regimento lntemo.

\\\
Nestes 'l'ermos,

Pede Deferimento

Mairiporã, l6 de novembro de2021.

DA CAMARA

\reÍeado(

*dL

a

t\\

ItlaÍoo

ndo R6laTRibeiro
"Dr. Nando"

vbÍeadoí PSB

\
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PROJETO DE LEIPO DO DOCUMENTO
arstiCIco n tecêmntome Gn ratoutomoAon edAIa bamTA la uPo roresob Ispõe

Saed cindá Uo tra sra erled aMon cMo uUNTO:

Doriedson Antonio da Silva Freitas
UTOR:

ABERTOaçÃoL7/LL/2O2l - 77i45ATA

da
issão de Justiça, Legislação e

TARIOradoria lurídicaMEIENTE

LATO ERECRPEXAE RARRIAERMo EARscRrçÃo

Éâl--. \,4-^q-€(§- 6l^"*'<

192.168.1.49/Legislativoweb/tramite,asp?pselecao=2&pTipoDoc=1&pTlpoDocAux=o&pAno=202,!&pNumero=96&porigem=2
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Câ.mara fuí-unicipat [e fulornporã
Esto[o [e São cPaufo

ourssÁo PERMANENTE DE JUSTICA. LBCtSr,,q.CÂ o n nroacÃoC

Parecer ao Projeto de Lei n' 9612021, dispõe sobre alteração da Lei no 4053, de l1 de
agosto de 2021 .

t - nrlalóRro

O Vereador Doriedson Antônio da Silva Freitas propõe a
matéria em tela que dispõe sobre o projeto de lei mencionado.

II- VOTO DO RELATOR

A proposta encontra amparo legal, regimental e
constitucional, podendo o Vereador propor a presente matéria.

Não se vislunbra no âmbito desta Comissão qualquer
óbice as normas legais, que disciplinam o objeto da propositura.

No que tange aos aspectos gramatical, redacional e lógico
a mesma se encontra perfeita.

Diante de todo o exposto, este Relator opina pela sua
constitucionalidade e legalidade.

É o meu parecer.

Plenario "27 de março", 29 de novembro de 2021.

ELIOMAR D A OLIVEIRA
r
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Plenário "27 de março",29 de novembro de 2021.

\\

Juvenild
ente

Eliomar 0liveira
v ente

r. Fernando Rachas Ribeiro
Secretário

tas

A Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação em reunião de 25 de
novembro de 2021, considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente
pela aprovação do Projeto de Lei n' 9612021. Quanto ao mérito cabe aos Seúores
Vereadores a decisão final. Não havendo mais nada a ser tratado, encerrou-se a presente
Ata, que vai devidamente assinada pelos nobres pares. Estiveram presentes os Seúores
Vereadores: Eliomar da Silva Oliveira, Dr. Femando Rachas Ribeiro e Juvenildo de
Oliveira Dantas.

COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTICA. LEGISLACÃO E REDACÁO

__---L.
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7/72/2021 - 9:4
METENTE curadoria Jurídica ESTINATARIO missão de Financas e Orcamento

EscRrçÃo OMEAR RELATORIA E EXARAR PARECER

ATA t8/77/2027 - 73:35 ABERTO

oda
omissão de lustíça, Legislação e srrNAtÁRro Eliomar da Silva Oliveira

EscRrÇÃo lator vereador Eliomar

OATA L7 / Lt/2027 - tl:45 FrlraçÂo ABERTO

REMETENÍE rocuradoria Jurídica ESTINÀTÁRIo omissão de lustiça, Legislação e
Reda ao

NOI'IEAR RELATORIA E EXARAR PARECER

192.'Í 68.'1.49/legislativoweb/tramite.asp?pserecao=2&plipoDoc=1&prpoDocAux=o&pAno=2021&pNumero=96&porigem=2
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o Legislativo Municipal propõe a matéria em tela que "Dispõe sobre o programa Júlia Albano de
Automonitoramento Glicêmico Intersticial no Município de Mairiporã e dá outras providencias,,.

A decisão quanto ao mérito ficará a critério do Soberano plenário.

É o meu parecer.

Plenário "27 de maryo",02 de dezembro de 2021.

z-
Dr. Fernando Rachas Ribeiro

Relator

lFÍt

Parecer ao Projeto de Lei n" 9612021, q:ue "Dispõe sobre o progromq Júlia Álbano de
Automonitoramento Glicêmico Intersíicial no Município de Mairipoiã e dá outras providencias ",
para apreciação e posterior deliberação de Vossa Excelência e dignos pares.

I-RELATÓRIO

lEsta[o [e São cPaufo

COMISSÃO PERMANENTE DE FINANCAS E ORCAMENTO

II- VOTO DO RELATOR

A proposta do Legislativo em seus aspectos financeiro e
orçamentiírio se encontra em condições de receber parecer favorável

Assim sendo, não havendo, qualquer impedimento que obste a sua
tramitação, opino favoravelmente à aprovação do projeto de Lei no 9612021.

Automonitoram""," o,,.u,,,.l,o.l,lll;,X"iffiilntffiffiil"#i:#"%:-iffit:Xâ:tH:.:'
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Plenrí,rio "27 de março", 2 de dezem de 2021.

\reí€adoÍ PSDB

José Correia da

r, Fernand

- --z <--

o Rachas Ribeiro

Sen e Freitas
rto

va Neto

/Rgs

corrltssÃo pERvrarrxtE »n rrxexcas n oncattnxro

A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento em reunião de t de dezembro 2021,
considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente pela aprovação do Projeto de Lei
n' 9612021. Quanto ao mérito cabe aos Seúores Vereadores a decisão Íinal. Não havendo mais
nada a ser tÍatado, encerrou-se a presente Ata, que vai devidamente assinada pelos nobres pares.
Estiveram presentes os Seúores Vereadores: Dr. Femando Rachas Ribeiro, Gilberto Tadeu de
Freilas e José Correia da Silva Neto.-.-.-.-

da sltva Neto

Bârzil"

Vice-Presidente
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lEsta[o [e São cPaufo

comrssÃo pERMANENTE oe seúoe e nssrsrÊrucn socrAL

Parecer ao Projeto de Lei no 9612021 'Dispõe sobre o Prcgrama Júlia Albano de
Automonitonmento Glicêmico lntedicial no Municípb de Mairiporã e dá outras
providências"

I - RELATORIO
O Poder Legislativo propõe a matéria em tela dispondo sobre a criação do Programa
Júlia Albano de Automonitoramento Glicêmico lntêrsticial no Município de Mairiporã
e dá outras providências

II. VOTO DO REI-ATOR
A presente propositura cria através do p§eto de lei o Programa Júlia Albano de
Automonitoramento Glicêmico Intersticial no Município de Mairiporã e dá outras
providências.
O projeto de lei de autoria do nobre Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas, em
sua exposição de motivos cila a importância do lema, considerando que o controle
glicêmico é fundamental para que pacientes portadores de Diabetes Tipo 1, tenham
uma vida plena e saudável.
Considero também que a diabete é um grande problema da saúde pública, sendo
necessário a criação de políticas públicas para aprimorar a forma de tratamento da
doença, levando em consideraçáo os avanços científicos e novos tratamentos já
existentes e fomecidos de íorma privada.
Cuidar das pessoas portadoras de Diabetes Tipo 1, de forma a garantir um controle
mais eficaz, é evitar o maior número de consultas em prontos atendimentos e maior
número de diárias de UTl.
Sendo assim, além de cuidar da üda, que é o bem mais precioso, o investimento
feito hoje na saúde, garante ao cidadão uma vida plena e consequentemente uma
melhor aplicabilidade e economia do erário público.

Este é o meu paÍecer e meu voto.

Plenário "27 de Março", 06 de dezembro de 2021 .

r

ÍNrls

Nilbe Souza
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coMrssÃo pERMANENTE DE SAUDE e lsstsrÊrucn socrAL

A Comissâo Permanentê de Saüde e Assistência Social em reunião de 3 de
dezembro de 202'1, considerando a posiçâo do nobre Relator, opinou unanimemente
pela aprovaçáo do Projeto de Lei no 9612021. Quanto ao mérito cabe aos Senhores
Vereadores a decisão Íinal. Não havendo mais nada a ser tratado, encerrou-se a
prêsente Ata, que vai devidamente assinada pelos nobres pares. Estiveram
presentes os Senhores Vereadores: Valdeci Fernandes, Marco Antônio Ribeiro

Plenário "27 de rço", 06 de dezembro de 2021 .

Presi nte

Ma Santos
te

V

Vi
Antôn

/Bcpr

Nilber
o

la Fe Souza

Santos e Nilber Rosemberg Ladeia de Souza
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cÂMARA MUNIcIPAL DE MAIRIPORÃ

Tipo:
Maioria Simples

Status:
FECHADA

Comentários:
Votação encerrada

Projetos Votados

lnício:
011t212027 2L:09:22

Votosi
S:12 1N:0 lA:0

Fim:
071L212021 21:10:04

Resultadoi
APROVADO

PRoJETO DE LEr Ne 96/202r - DORTEDSON ANTONTO DA STLVA FRETTAS
projeto lei

Sim

Parlãmêntar Pa rtido Voto

Partido da Social Democracia Brâsileira
(PSDB)

SiÍÍl

Nilber Partido Libêral (PL) 5 iÍr

N4arcinno da Serra Partido Sociãl Democrático {PSD) Srrt

Dr Nando Partido Socialista Brâsiieirc (PSB) 5im

Dor i Rede sustentabilidêde (REDE) SrÍl

Leila Ravazio Partido Sociãlista Erasileiro {PSB) 5im

Valdeci América Republicano (REPUBLICAN) Sim

Sensei GilbÊrto Democratas (DEÀ4) 5rm

Eliomar Republicanc {REPUBLICAN) Sim

Marco Antonio Partido Social Democrático (PSD) 5iÍ'r

Sargento Rubão Partido Liberal (PLi S irrr

Nil Dantês Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

, 5en5e 731121202t 10:35:38 40/55

Sessáo

Nêto Barzil
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oFtcto No 800/2021

Mairiporã, 13 de dezembro de 2021

Assunto: encaminha projeto de lei aprovado

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Comunicamos que na 43" Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO
DE LEI N" 9612021 , que DispÕe sobre o Programa Júlia Albano de Automonitoramento
Glicêmico tntersticiat no Município de Mairiporã e dá outras providências.

Para que Vossa Excelência possa promulgar a competente lei dentro do
prazo legal, transmitimos-lhe, cópia autêntica do mencionado projeto

Respeitosa me nte,

A Sua Excelência o Senhor
WALIO ALI HAMID
Prefeitura Municipal de Mairiporã

SEC.DLP

UJdqrt/,'k-
nlcnáoo u Eds rns BARBosA

Presidente



rf-

la.o

Câ.mara foíunicipaf [e %.orriporõ

AUTOGRAFO DO PROJ ETO DE LEI NO 96 DÊ.2021

Dispõe sobre o Programa Júlia Albano de

Automonitoramento Glicêmico lntersticial no

Município de MairiPorã e dá outras
providências.

(Autor: Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas)

a cÂruana MUNIcIPAL DE MAIRIPoRA APRovou:

Art. 10 Fica instituído o Programa Júlia Albano que estabelece protocolo

específico para a distribuição de aparelhos de automonitoramento glicêmico intersticial

para pacientes portadores da Diabetes Tipo 1 pelo sus (sistema unico de saúde), pelo

tempo determinado em prescrição médica.

Parágrafo único. Poderá o Poder Executivo regulamentar o protocolo específico

mencionado no caput do art. 1o.

Art. 20 0s portadores da Diabetes Tipo 1 que se enquadrem no protocolo

específico terão direito à obtenção gratuita dos insumos necessários à sua execuçáo em

razâo da caracterÍstica crÔnica da doença.

Art. 30 A dispensação dos medicamentos deverá obedecer à prescrição médica

e será executado mediante o cadastramento do paciente no Programa da Secretaria

Municipal de saúde, de acordo com as qualificaçÕes e programaçÕes previstas.

Parágrafo único. A previsáo orçamentária para a distribuiçáo dos medicamentos

será prevista nas LOAS (Leis orçamentarias Anuais) para que não haja interrupção no

tratamento.

Art. 40 A validade máxima para a concessão do benefício será de um ano, sendo

revalidado de acordo com as regras do protocolo municipal.

Art. 50 A prefeitura municipal poderá fazer uso de sua estrutura para a

dispensaçáo dos insumos de acordo com as regras do protocolo municipal'

Art. 60 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Plenário "27 de Março", 8 de dezembro de 2021 .

Esta[o [e São Qaufo
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AUTOGRAFO OO PROJETO DE LEI N'96 DE 2021

Dispõe sobre o Programa JÚlia Albano de

Automonitoramento Glicêmico lntersticial no

Município de Mairiporã e dá outras
providências.

ilEsÀDIBEIIyA

ME S BARBOSA

Presidente

D LIVEIRA NILBER R UZA

2o Se

R

MARCIO ALEXANDR

1o Secretári

E


