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CAMARA  MUNICIPAL  DE JACA
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI

Autoriza  a  prescri?ao  da  ozonioterapia  como
medico na rede pdblica de satlde do Municipio de Jacarei.

0   PREFEITO   DO   MUNIcipIO   DE   JACAREi,   USANDO   DAS

ATRIBUIQ6ES  QUE  LHE  SAO  CONFERIDAS   POR  LEI,   FAZ

SABER    QUE   A   CAMARA    MUNICIPAL   APROVOU    E    ELE

SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.   1°     Fica  autorizada  a  prescrieao  da  ozonioterapia  como

tratamento medico na rede pdblica de sadde do Municipio de Jacarei.

Art.   2°      Poderao   ser  tratados   com   ozonioterapia   todos   os

pacientes que optarem pelo procedimento e que tiverem indicaeao medica para se submeterem a
ele, desde que observadas as seguintes condicionantes:

I - a ozonioterapia s6 pode ser aplicada atraves de equipamento

de  produgao  de  oz6nio  medicinal  devidamente  certificado  pela  Agencia  Nacional  de  Vigilancia

Sanitaria (Anvisa);

11  -  o  medico  responsavel  deve  informar  ao  paciente  que  a

ozonioterapia sera prescrita como tratamento complementar.

Pafagrafo  dnico.    A opgao  pelo  tratamento  com  ozonioterapia

nao exclui o direito de acesso a outras modalidades terapeuticas.

Art.   3°     Considera-se  de   relevancia   pdblica   o   procedimento

medico da ozonioterapia nos termos desta Lei.

Art. 4°  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Camara Municipal de Jacarei, 28 de janeiro de 2019.
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JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

A presente propositura tern o objetivo de possibilitar a prescrigao

da ozonioterapia como tratamento medico na rede pdblica de sadde do Municipio de Jacarei.

A  pr6pria  Associa?ao  Brasileira  de  Ozonioterapia  disponibilizou

modelo de projeto de lei, sendo urn estadual e urn municipal, para aqueles que querem auxiliar na

implantaeao da ozonioterapia no Brasil para aplicagao na satlde humana, conforme se observa da

mat6ria anexa.

0  Senador  Valdir  Raupp  ja  apresentou  no  Senado  Federal  o

Projeto de  Lei  n° 227/2017 que autoriza a prescrigao da ozonioterapia  como tratamento medico

de  carater  complementar  em  todo  o  territ6rio  nacional,  tendo  sido  aprovado  na  Comissao  de

Constituigao e Justiea em outubro de 2017, mas que ainda se encontra em tramitagao na Camara

dos Deputados.

0 tratamento pode contribuir para melhorar a satlde de pacientes

em muitos casos, de infece6es bacterianas a hernia de disco. Se aprovado, o projeto pode salvar

muitas vidas e economizar milh6es de reais dos cofres ptlblicos em tratamento de sadde, afirmou

o Senador Raupp.

Em   sua   manifestaeao,   o   Senador  destacou   tambem   que   a

ozonioterapia  6  reconhecida  pelos  sistemas  de  satlde  da  Alemanha,   China,   Rdssia,   Cuba,

Portugal,  Espanha,  Gfecia,  Turquia  e  de  varios  outros  paises  em  todo  o  mundo,  al6m  de  ser

praticada  em  32  estados  dos  Estados  Unidos  da  America,  afora  o  fato  de  que,  por  ser  urn

tratamento complementar,  pode ser incorporado ao sistema de saude brasileiro com baixo Gusto

e elevado grau de eficacia

Portanto,  assim justificado este projeto de  lei,  esperamos que o

mesmo mere?a o apoio e aprovaeao dos nobres pares, pelo que antecipadamente agradecemos.

Camara Municipal de Jacarei, 28 de janeiro de 2019.
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Projeto de Lei para lmplementacao da Ozonioterapia -Associac;ao Brasileira de Ozonioterapia

LogincursoseAfiliados         Afilie-se         FAQ         Liminar(ProjetodeLei)

®®     Buscarno

Projeto de Lei que Autoriza a Prescri?ao da Ozonioterapia no Brasil

Conheq:a a  Projeto de Lei que regulamenta a  Ozonioterapia no Brasil, de autona  do Senador Valdir Raupp.  0  PL (N° 9001 /2017) foi aprovado no Senado Federal, na Comlss5o

de Constitui¢ao e Just`iQa, em Outubro de 2017, por unanim`dade   AIualmentet o Pfoieto de Le` est5 em tTamitaQao na Camara dos Deputados

Acompanhe, em nossos meios de comunica€5o, a  movimenta¢5o da ABOZ para regulamentar a prescri?§o da ozonioterapia.

Proposta de Projeto de Lei Estadual e Municipal
Para lmplementa?ao da Ozonioterapia em seu estado e munjcl'pio

A Associacao Brasileira de Ozonicjterapia  est5 disponibHizando no link abaixo dois modelos de Projeto de Le`i. sendo urn estadual e iim municipal, para aqueles que querem

auxiliar na implanta¢ao da Ozonioterapia no  Brasil para aplica?ao na satide humana, C) procedimento ja esta  regulamentado para a Odontologia, mas a luta continua jLmto a

outras aplicae6es do oz6nio medicinal, tais como na area da  Medicina e da Veterinaria, par exemplo.

Mesmo nao existindo leis federais que acolham a utiliza¢ao da  Ozonioterapia nas areas ainda n2]o regulamentadas, os estados e municipios tern a possibllidade de

implantar o servigo se aprovarem urn Pro)eto de Lei no ambito da jurisdi€5o do sistema  de saude pdblica sob siia responsabilidade, considerando as prerrogativas dc>

Federalismo  Participativo  Brasileiro.

Os modelos de Projeto de Lei  qiie disponibilizamos visam a autorizar e regulamentar a cirganiza¢5o e funclonamento clo servieo de terap!as e dos procedimentos m€dicos e

odontol6gicos de carater complementar, o que inclui a  Ozonioterapia e outras t6cnlcas que fazem parte deste escopo   Este processo ja foi iniciado no  Estado do Mato

Grosso que criou uma Camara Setorial Tematica a qual disculiu a quest5o e esta encamjnhando o Proieto de Lei  ao govemador.

Come voce pode ajudar?

1 .  Se voce tern contato cc)in vereadores e ou deputados estadiiais em sua rede

de relacionamentos, voce pode levar ate este parlamentar a respectlvo Proieto

de Lei  e pode sensibiliz5-lo a djscutir a documento dentro da  Camara Munjcjpal

ou Assembleia  Legislativa  Estadual seja por meio da abertura de uma Camara

Setorial Tem5tica ou Audiencia/Consulta  Pilbl'ica ou em reuni5o de Comiss6es

tais como a de Satide e outras em que o terna se encaixa;

2.  Ao agendar a contato, voce podera solicitar da ABOZ materials

complementares se necessario para a  devida sensibilizaeao do parlamentar

conforme o perfil  dele: Tern formaQao na  satide? Representa algum  segmeiito

de pacientes na comunidade? Tern experiencias previa com gestao em saade?

3.  Ap6s a primeira reunlao com o parlameritar ou seu assessor, voc€ deve

entrar em contato com a AB0Z para informar o micio desta  a?ao a fim de clue a

Associa?5o possa acompanhar e prover o devido suporte para atingirmos o

nosso objettvo de implantar a Ozonioterapia no seu estado ou  munici'pio.
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