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PROJETO DE LEI NO                   /2O20, DE

Autor: Vereador Tadeu Cunha - DEIVl

DE MARÇO 2020.

Institui a "Semana Municipal de Conscientização
a infecção causada pelo HTLV-1  (sigla da língua
inglesa) -VÍrus que lnfecta Células T Humanas",
a ser realizada na terceira semana do mês dejunho.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM,  Estado do Pará,  no uso de suas atribuições
regimentais aprova a seguinte proposta de lei:

Art.  1O  -  Fica  instituído  no  Município  de  Santarém  a  ''Semana  Municipal  de
Conscientização a infecção causada pelo HTLV-1  (sigla da língua inglesa) - VÍrus
que  lnfecta  Células  T  Humanas",  a  realizar-se  anualmente  na  terceira  do  mês  de
setembro.

Parágrafo único - Que a Semana Municipal de Conscientização a  lnfecção do
Vírus HTLV-1, seja inserida no calendário oficial de eventos do Município de Santarém.

Art. 2O -A Semana Municipal de Conscientização a lnfecção do VÍrus HTLV-1 tem
como objetivo a conscientizar e prevenir os cidadãos, envolvendo profissionais da área
da saúde e da educação,  para orientar a  população,  especialmente os alunos da  rede
municipal de educação, por meio de realização de eventos, palestras e seminários.

Art. 3O - A divulgação instituída por esta  lei será  realizada preferencialmente em
espaços  públicos,  tais como:  Praças,  Orla,  Parques,  Hospitais,  Clinicas,  Ambulatórios,
Unidades de Pronto Atendimento, Escolas Municipais e órgãos Públicos.

Art. 4O - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões Plenárioda Câmara Municipal de Santarém, em      de março de 2020.
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JUSTIFICATIVA

Trago à  consideração deste  Parlamento  proposta  de  lei  que visa  a  instituir a  Semana

Municipal de Conscientização a infecção do vírus HTLV-1  no município de Santarém, na

terceira  semana do mês de junho.  É de caráter fundamental conscientizar as pessoas

sobre o tema,  pois  irá ajudar na prevenção. Vale também  ressaltar,  sobre a seriedade

desta  infecção  é  uma  enfermidade  crônica  em  que  há  comprometimento  da  medula

espinhal, usualmente de início lento e progressivo. Os sintomas principais são alteração

de força e dor nas pernas, retenção urinária e constipação intestinal. A doença afeta mais

mulheres  do  que  homens,  geralmente  entre  os  40  e  50  anos  de  idade.  Apesar  dos

esforços  em  pesquisa, os  fatores  que  favorecem  o  surgimento  desse  problema  nos

portadores do vírus ainda não são conhecidos. O mesmo acontece com a ATL, um tipo
de câncer que muitas vezes pode matar. Não há tratamento curativo para o HTLV-1. Os

médicos recorrem apenas a terapias para controlar da inflamação medular, utilizada para

amenizar os sintomas da HAMHSP, especialmente entre os pacientes em estágio inicial,

quando a inflamação é mais proeminente. O mesmo também vale para as intervenções
da  ATL,   de   impacto  usualmente  ainda  mais   modesto.   Por  isso  é  de  fundamental

importância   a   prevenção   da   infecção   pelo   HTLV-1.   AIém   disso,   ainda   carece   a

informação a respeito da questão sobre este tema.  Conhecimento que trará benefícios

significativos a população de Santarém no geral.

Sala das Sessões Plenárioda Câmara Municipal de Santarém, em      de março de 2020.


