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A ASSEMBLEIA LEGI -LATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10

da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. 10 Fica instituído, no âmbito do Estado de Goiás, o dia de luta contra a Ataxia

Espinocerebelar tipo 3, conhecida como Doença de Machado - Joseph e outras Ataxias

hereditárias, a ser comemorado, anualmente, no dia 25 de setembro.

Art. 2° Durante o dia que trata esta Lei, serão desenvolvidas, pelo Poder Público,

ações que contribuam para o esclarecimento da população sobre a doença e suas

formas de tratamento.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A Ataxia Espinocerebelar tipo 3, conhecida como Doença de Machado-Joseph,

assim como outras ataxias hereditárias autossêmicas dominantes, definidas como

ataxias espinocerebelares, representa um grupo de enfermidades neurodegenerativas

progressivas e incapacitantes que apresenta os seguintes sintomas: desequilíbrio,

descoordenação de movimentos, dificuldades de fala, deglutição e visão.

No Brasil, a Doença de Machado-Joseph é a ataxia mais comum devido à

presença de descendentes de portugueses de origem açoriana no país. A primeira
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descrição oficial da doença data de 1972, numa família Luso-americana, descendente

de Guilherme Machado, que nasceu em São Miguel e emigrou com os filhos para o

Massachusetts, o que deu origem ao nome Machado. No mesmo ano, foi descrita uma

doença semelhante em descendentes de José Tomás, originário da ilha das Flores.

A Ataxia não tem cura e exige cuidados constantes que incluem a fisioterapia

motora, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, o tratamento do transtorno de humor

deprimido e o acompanhamento médico. Devido à ataxia, o paciente deixa

paulatinamente de caminhar, de se comunicar com clareza e de realizar suas tarefas, o

que diminui sua capacidade funcional para o trabalho, levando-o muitas vezes à

depressão.

Deste modo, o projeto em tela visa dar visibilidade a essa doença que atinge

algumas pessoas, e informar a população sobre os sintomas e as formas de tratamentos

que melhoram a qualidade de vida dos portadores de ataxia. Além disso, busca diminuir

o preconceito que atinge as pessoas com ataxia, pois muitas vezes os sintomas da

doença são confundidos com embriaguez.

Pelo exposto e ante a nossa responsabilidade como representantes do povo,

seres familiares e cidadãos conscientes, solicito, aos nobres Pares desta Casa

Legislativa, o apoio necessário à aprovação do presente Projeto de Lei.

Sala das Sessões aos de de 2019.

Atenciosamente,
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Presidente: 
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PROCESSO N.: 	 2019003959 Énz 	- 

INTERESSADO: 	DEPUTADA DELEGADA ADRIANA ACCORSI 

ASSUNTO: 	 Institui o Dia de Luta a Ataxia Espinocerebelar Tipo 3, 

conhecida como doença de Machado Joseph, e outras 

Ataxias Hereditárias. 

RELATÓRIO 

Versam os autos sobre projeto de lei, de autoria da nobre 

Deputada Delegada Adriana Accorsi, com vistas a instituir o Dia de Luta a Ataxia 

Espinocerebelar Tipo 3, conhecida como doença de Machado Joseph, e outras 

Ataxias Hereditárias. 

Não há qualquer óbice constitucional ou legal para aprovação 

da propositura em pauta, por se tratar de simples instituição de dia estadual e porque 

a matéria não está incluída dentre aquelas da iniciativa privativa do Governador do 

Estado (parágrafo primeiro, artigo 20, da Constituição do Estado de Goiás), 

merecendo, tão somente, as alterações abaixo, com vistas ao aprimoramento da 

técnica legislativa, objetivando uniformizar as redações dos projetos de lei deste 

Poder, mediante a adoção do seguinte substitutivo: 

"SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N. 610, DE 18 DE JUNHO DE 2019. 

Institui o Dia Estadual de Luta contra 
a Ataxia Espinocerebelar Tipo 3, 
conhecida como doença de Machado 
Joseph e outras Ataxias Hereditárias. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos 
do art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica instituído o Dia Estadual de Luta contra a Afazia 
Espinocerebelar Tipo 3, conhecida como Doença de Machado Joseph e outras Ataxias 
Hereditárias, a ser lembrado, anualmente, no dia 25 de setembro. 
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Art. 2° O Dia Estadual instituído por esta Lei tem como objet&i3 
divulgar e conscientizar a população sobre a doença e suas formas de tratamento. 

Parágrafo único. No Dia Estadual previsto nesta Lei serão 
desenvolvidas pelo Poder Público Estadual ações que contribuam para o esclarecimento da 
população do Estado de Goiás sobre a doença, seus principais sintomas e as formas de 
tratamento. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação." 

Isto posto, com a adoção do substitutivo ora apresentado, 

somos pela aprovação da presente propositura. É o relatório. 

SALA DAS COMISSÕES, em O g de LÀ 	N.9v  de 2019. 

DEPUT D LEDA BORGES 

Relatora 

Negar 
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COMISSÃO DE CONTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO 
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FOLHAS 

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprova o pedido de VISTA 
ao(s) Sr. Deputado(a) (s): 	  
PELO PRAZO REGIMENTAL 
Sala das Comissões Deputado Sólon Amaral 

Em 	 /  O le  	/2019. 

Presidente: 



COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO. 
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Aprova 
o parecer do Relator FAyORÁVEL A MATÉRIA. 
Processo N°  31,51 / iq  
Sala das Comissões Deputado Solon Amaral 
Em 	/0 /  criy 	/2019. 

Presidente: 
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