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MOÇÃO DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO Nº 001/2021  

DE 15/02/2021    

 

AUTOR VEREADOR: GUILHERME.           

 

 EMENTA: MOÇÃO DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO, aos 

familiares de RAUL MANCINI, pela conquista dos Recursos 

Financeiros para aquisição do medicamento ZOLGENSMA para 

o tratamento a Atrofia Muscular Espinhal (AME).  

 

 CONSIDERANDO QUE:        

 

 Após meses de expectativa, finalmente a família do 

bebê Raul Mancini, de 1 ano e 2 meses, conseguiu os R$ 

11 milhões para a comprar o medicamento Zolgensma para 

tratar a Atrofia Muscular Espinhal (AME), diagnosticada 

quando ele tinha 3 meses;  

 

  O governo federal depositou a quantia solicitada 

para a compra do remédio cumprindo uma decisão da 

Justiça Federal de Araraquara (SP); 

 

     A família do Raul entrou com uma ação  judicial 

em setembro para obter o remédio, que não é fornecido 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A Justiça Federal 

de Araraquara acatou a liminar em 14 de janeiro e 

determinou que o governo federal fornecesse os 

recursos para comprar a medicação;  

 

  O valor está em uma conta judicial desde 

sexta-feira (5/2) e deverá ser liberado para a 

família; 

 

  A importação do remédio deverá demorar 

aproximadamente um mês;  
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   Raul passou recentemente por uma cirurgia em 

São Paulo e, assim que estiver recuperado, estará apto 

para iniciar o tratamento;  

 
   

 Esta moção expressa o reconhecimento e a admiração 

deste vereador e desta Casa de Leis para com os familiares 

pela conquista dos recursos financeiros; 

 

  Dessa forma e de inteira justiça que este vereador 

e essa Casa de Leis delibere manifestar o seu 

reconhecimento público, aos familiares do pequeno RAUL, 

pela conquista e assim render nossas homenagens, 

manifestando APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO. 

 

 

  GUILHERME, vereador, investido em suas atribuições 

conferidas por Lei, REQUER a mesa satisfeitas às 

formalidades regimentais e ouvido o douto Plenário para 

que seja enviada MOÇÃO DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO, aos 

familiares do pequeno RAUL MANCINI, pela conquista dos 

recursos financeiros para custear o tratamento de sua 

saúde.  

 

   

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 15 de 

Fevereiro de 2021. 
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