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DISPÕE  SOBRE  A  OBRIGATORIEDADE  DA
PRESENÇA  DE  MÉDICOS,  SOCORRISTAS,
ENFERMEIROS  E  EQUIPE  DEVIDAMENTE
CAPACITADA, NOS EVENTOS DE CORRIDA DE
RUA,  NO  ÂMBITO  DO  ESTADO  DE  MATO
GROSSO.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

 

Art. 1º Fica obrigatório a presença de médicos socorristas, enfermeiros e equipe devidamente capacitada
nos eventos de Corrida de Rua no Estado de Mato Grosso.

 

Art. 2º Fica obrigatório, também, a utilização de ambulâncias contendo equipamentos e materiais de
primeiros socorros, inclusive oxigênio e desfibrilador nos referidos eventos.

 

Art. 3º A responsabilidade de implementação das normas estabelecidas nos Artigos 1º e 2º, desta Lei, é dos
organizadores do evento.

 

Art. 4º O não cumprimento da presente Lei importará na aplicação de multa de 10 (dez) salários mínimos,
vigente, aos infratores.

 

Paragrafo Único: Em caso de danos a terceiros, será aplicado à multa de 50 (cinquenta) salários mínimos,
vigente, sem que isso isente o infrator das sansões penais previstos em Lei.
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Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.

 

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A presente propositura visa assegurar aos corredores de rua profissionais e amadores, um atendimento
médico eficiente, caso necessário.

O Estado de Mato Grosso, assim como os demais Estados oferecem um diversificado calendário de corridas
de rua, como exemplo, destacamos a clássica Corrida de Reis, a maior do Centro Oeste. Na referida corrida
deste ano, tivemos alguns acontecimentos de corredores que passaram mal devido ao forte sol, calor e
tempo seco da nossa região, já que muitos inscritos não tem um acompanhamento com profissionais da
saúde e condicionamento físico adequado, vão ao evento por ser tradicional na Capital Matogrossense.

De acordo, com pesquisadores da Universidade de Laval no Canadá, os corredores amadores estão sob o
risco de apresentar lesões cardíacas, diante do fato é fundamental um serviço de atendimento médico de
qualidade, que proporcione as melhores condições para que o evento em questão aconteça de forma segura,
tendo um socorro em tempo hábil, caso necessário.

Por essas razões, peço apoio aos nobres pares para aprovação deste Projeto de Lei.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Fevereiro de 2020

 

João Batista
Deputado Estadual
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