
PROJETO DE LEI Nº_____, DE _______2019.

Do Sr. vereador Paulo de Lima  

 

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da  concessão  de  desconto  e/ou
meia  porção  para  pessoas  que  realizaram cirurgia  bariátrica  ou
qualquer  outra  gastroplastia  em  restaurantes  ou  similares  que
menciona e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Anápolis aprovou e, eu Prefeito Municipal, sancionei a
seguinte lei:

Art.  1º Ficam os  restaurantes  e  similares  que  servem refeições  à  "la  carte"  e/ou

"porções" obrigados a oferecerem desconto de 50% (cinqüenta por cento) no preço das mesmas

e/ou servirem meia porção para as pessoas que tenham o estômago reduzido através de cirurgia

bariátrica ou qualquer outra gastroplastia.

Art. 2º Ficam os restaurantes e similares que servem refeições à "rodízio", obrigados

a concederem desconto de 50% (cinqüenta por cento) no preço das mesmas para as pessoas que

tenham o estômago reduzido através de cirurgia bariátrica ou qualquer outra gastroplastia.

Art. 3º Para ter direito ao benefício de que trata a presente Lei o interessado deverá

comprovar  sua  condição  através  da  apresentação  de  laudo  médico  ou  declaração  de  médico

responsável devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina.

Art. 4º O não cumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator à multa no valor

correspondente a 1.880 (mil oitocentos e oitenta) UFIR`s por denúncia.

Art. 5º O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei atendendo aos

princípios de responsabilidade, social e moral, estabelecidos pela mesma.

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



 JUSTIFICATIVA

 

O objetivo desse Projeto de lei é fazer justiça com os pacientes que passaram por

cirurgia de redução de estômago (cirurgia bariátrica) e, em função disso, tem a sua capacidade de se

alimentar reduzida. Essa é uma realidade que tende a aumentar levando em consideração dados do

Ministério  da  Saúde  que  afirma  que  53%  da  população  brasileira  está  obesa.  Segundo  um

levantamento de dados realizado pela  Sociedade Brasileira  de Cirurgia  Bariátrica  e  Metabólica

(SBCBM), entre 2003 e 2010 o número de cirurgias de redução de estômago aumentou 375%,

passando de 16 mil operações para 60 mil, em todo o país.

Em Campinas,  o  Hospital  de  Clínicas  da  Unicamp  realiza  uma  média  de  5  a  8

cirurgias por semana, além de receber 250 pacientes para as atividades de preparo que antecedem

cada cirurgia de redução.

O especialista em obesidade e cirurgião curitibano, Caetano Marchesini, explica que a

cirurgia  bariátrica reduz a quantidade de absorção de alimentos no corpo,  reduzindo também a

ingestão  de alimentos,  porque a  bolsa  gástrica é  reduzida.  "Pacientes  que passam pelo  tipo  de

cirurgia bariátrica chamada gastrectomia vertical (Sleeve) chegam a comer entre 250 a 350 gramas.

Já os pacientes que passam pelo procedimento bypass gástrico,  normalmente conseguem comer

entre 150 e 200 gramas", relata o especialista.

Ele conta que todos os pacientes operados em sua clínica recebem uma carteirinha,

comprovando a nova condição do paciente.

Portanto requer a aprovação desse projeto de lei.

Anápolis, 15 de fevereiro de 2019.

 

Paulo de Lima
Vereador
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