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Modifica dispositivo da Lei  Complementar nº
131,  de 17 de julho de 2003 que “institui  o
Estatuto da Pessoa Idosa no Estado de Mato
Grosso e dá outras providências”, para garantir
a  reserva  de  pelo  menos  5%  das  unidades
habitacionais  residenciais  para  atendimento
aos  idosos.

             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:

Art. 1º Modifica o Inciso I do art. 5º-A da Lei Complementar nº 131, de 17 de julho de 2003 que
“institui o Estatuto da Pessoa Idosa no Estado de Mato Grosso e dá outras providências”, que passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º-A (...)

I – reserva de pelo menos 5% (cinco por cento) das unidades habitacionais residenciais para
atendimento aos idosos.

(...)”

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A cada ano aumenta o número de idosos no país. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE, em 2019 existiam mais de 32 milhões e 900 mil pessoas com mais de 60 anos.  “Já um
estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea demostrou que a população do Brasil nos
próximos anos vai ‘envelhecer’ de forma constante e acelerada. O levantamento, divulgado em outubro de
2021, apontou que 40,3% dos brasileiros serão idosos daqui a aproximadamente 90 anos”.¹
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Diante desse crescimento numérico mister que sejam adotadas políticas públicas destinadas a essa
faixa etária.  A Lei Complementar nº 131, de 17 de julho de 2003 que “institui o Estatuto da Pessoa Idosa no
Estado de Mato Grosso e dá outras providências”, estabelece a reserva de pelo menos 3% (três por cento)
das unidades habitacionais residenciais para atendimento aos idosos.

Tal percentual é insuficiente para atender a demanda da população carente com mais de 60 anos,
que nessa fase da vida merece obter condições digna de moradia, adaptada as suas necessidades diárias,
que garanta segurança e independência.

A Constituição Federal assegura o direito à moradia (art. 6º), bem como o dever da família, da
sociedade e do Estado de amparar as pessoas idosas (art. 230), verbis:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(...)

 

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas,
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e
garantindo-lhes o direito à vida.

(...)

 

Por essas razões, apresento este projeto de lei complementar com objetivo de ampliar para 5% a
reserva das unidades habitacionais residenciais para atendimento aos idosos, e conto com apoio dos nobres
Pares desta Casa de Leis pela aprovação dessa matéria de grande relevância social.

________________________________________________________________________

¹
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/estudo-aponta-que-idosos-vao-representar-40-da-populacao-brasileira
-em-2100/
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