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Dispõe sobre a reserva de poltronas especiais
para pessoas obesas em transportes públicos,
cinemas,  teatros  e  casas  de  espetáculos  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 assegurada a reserva de, no mínimo, 2 (duas) poltronas especiais para pessoas obesas
tanto em meios de transportes públicos, cinemas, teatros e casas de espetáculos.

          Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Obesidade é uma condição médica em que se verifica acumulação excessiva de tecido adiposo ao ponto de
poder ter impacto negativo na saúde. Uma pessoa é considerada obesa quando o seu índice de massa
corporal (IMC) é superior a 30 kg/m2, e com excesso de peso quando o seu IMC é superior a 25–30 kg/m2.

 

O IMC é calculado dividindo o peso da pessoa pelo quadrado da sua altura.

 

A obesidade aumenta a probabilidade de ocorrência de várias doenças, em particular de doenças
cardiovasculares, diabetes do tipo 2, apneia do sono obstrutiva, alguns tipos de cancro, osteoartrite, e
depressão.

 

A causa mais comum de obesidade é uma combinação de dieta hiperenergética, falta de exercício físico e
suscetibilidade genética. Alguns casos são causados por genes, doenças endócrinas, medicamentos ou
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perturbações mentais. Não há evidências que apoiem um metabolismo lento como causa de obesidade em
pessoas obesas que comem pouco. Em média, as pessoas obesas consomem mais energia do que as
restantes, uma vez que quanto maior a massa corporal, maior a necessidade de energia.

 

Sendo assim, faz-se necessária a concessão do referido benefício às pessoas obesas, as quais cumprem
todos os requisitos para receber um tratamento que respeite a sua condição.

 

Face à enorme relevância do tema, conto com o apoio dos nobres pares para analisar, aperfeiçoar e aprovar
este projeto de lei com a maior brevidade.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Outubro de 2020

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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