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Al tera  o  inc i so  I I I  do  Ar t .  12  da  Le i
Complementar  131  de  2003,  que  institui  o
Estatuto da Pessoa Idosa no Estado de Mato
Grosso e dá outras providências,  para dispor
sobre  a  obrigatoriedade  do  fornecimento  de
fraldas descartáveis às pessoas idosas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 45 da
Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei complementar:

Art. 1º O inciso III do Art. 12 da Lei Complementar 131/2003 passa a vigorar com as seguintes modificações:

“Art. 12 (...)

(...)

III -  fornecer medicamentos, fraldas descartáveis, órteses e próteses necessários à
recuperação e reabilitação da saúde da pessoa idosa;”

Art. 2° Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

A presente Proposta de Lei Complementar tem por objetivo de alterar o inciso III do artigo 12 da Lei
Complementar 131 de 2003, que institui o Estatuto da Pessoa Idosa no Estado de Mato Grosso e dá outras
providências, para dispor sobre a obrigatoriedade do fornecimento de fraldas descartáveis às pessoas idosas.

Ao propor a obrigatoriedade do fornecimento de fraldas descartáveis aos portadores de necessidade
especial (nesse relatório denominados de pessoas com deficiência) e idosos, afirmamos que o Estado tem o
dever constitucional de proporcionar à sua população o bem estar físico mental e social, principalmente às
pessoas de baixa renda que dependem ainda mais do poder estatal.

O fornecimento gratuito deste produto para idosos, que necessitam cotidianamente usar fraldas, face às suas
precárias condições de saúde, não pode ser entendido como benesse ou assistencialismo. Para esses
cidadãos brasileiros, as fraldas são fundamentais para sua higiene e bem estar físico e psicossocial.

As normas definidoras do direito à saúde são, por alguns, consideradas de eficácia limitada, dirigida
essencialmente ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo. O direito à saúde deve ser garantido mediante
políticas sociais e econômicas. Cabe ao executor de políticas públicas implementar ambiente cidadão e
democrático que propicie acesso universal e igualitário às ações e serviços à promoção, proteção e
recuperação da saúde.

Em regra, tais normas exigem um agir por parte do Estado, com a possível contribuição de todos, e não
devem ser encaradas como meras declarações de boas intenções, sem caráter obrigacional. Devem orientar
as ações estatais positivas não somente no campo ético e moral, mas, também, no campo jurídico.

O Poder Judiciário tem reconhecido o dever do Estado de fornecer este insumo aos deficientes físicos e
idosos. Dessa forma, registramos julgamento de 17/05/2010 do Tribunal de Justiça de São Paulo, na
Apelação nº 990.10.096112-8, que proferiu o seguinte acórdão:

“FRALDAS DESCARTÁVEIS – Idosa, carente, que recebe aposentadoria e não possui
condições de adquirir fraldas geriátricas – Ação para obrigar o Estado a fornecê-las – Idoso que
tem direito aos insumos, nos termos do art. 15 e §2º da Lei 10.741/03.”

Sendo assim, nos termos da Constituição Estadual de Mato Grosso, deve-se valer de uma nova Lei
Complementar para modificar ou acrescer dispositivos ao Estatuto da Pessoa Idosa no Estado de Mato
Grosso, Lei Complementar 131 de 2003.

Pelas razões expostas, apresento a presente Proposta para análise e apreciação dos Nobres pares, para
que Vossas Excelências ao final emitam parecer e voto favorável à aprovação deste Projeto de Lei
Complementar perante esta Douta Casa Legislativa.     
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