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PROJETO DE LEI N'021/2O19'27 de Março de 2019 ' '"'-' -" ' - 'Ja*ara Municipal Çe 
Barreiras' Bt''

Protocolo no

EMENTA: " Dispõe da obrigatoriedade -de -Nutricionista
nas tJnidades Àas'cas aã saúde do Municipio de

Barreiras"'

I CÂMARI MUNICIPAL DE BARREIRAS' ESTADO DA BAHIA' NO USO dE SUAS AtTibUiçóCS

Legais,

APROVA:

Artioo ío - Fica instituido o atendimento nutÍrcionar com a orientação de profisslonal nutricionista'

#'t';i" ,. üIiiàãét Básicas de saúde de Barrt iras-Ba

AÉigo.2"quedispõemoartigolodestalei.deveráSerpreferencialmente
duecionado "l;il;ffi; 

g"tt"nié" r'"t'ni""' idosos e portadores de doenÇas

crônicas nã

Artigo. 30 - O poder executivo regulamentará esta lei' no que couber' no prazo de 90 dias' contados

de sua Publicaçáo'

Artioo. 4o _ As despesas para a execução desta lei correrão por conta de dotaÇões orçamentáÍias

;;;üà. suPlementadas, se necessário'

Artioo. 50 _ Esta lei entrará em vigor na data da sua publicaçáo, revogadas as disposiçóes em

"ã"liãii" 
As comissóes competentes "

Sala das Sessóes, em 27 de Março de 20'19'

FERNANDES
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI N"O2íl2019' de 27 de Março de 2019'

A obesidade é uma doença contemporânea, que tem evoluido por fatores ligados a mudanças de

hábitosahmentares,influenciadospelamodernzaçáodadinâmicafamiliar,disponibihdadede
alimentosindustÍializadosealtoinvestimentodamÍdia.Atualmente,causapreocupaçãoaaltataxa
deobesidadedapopulação,conformedadosdoMinistériodaSaúde,32%dapopulaçãoadulta
brasileira,maiordelSanos,estãocomexcessodepesoeentreascriançaseadolescentes'esse
percentual 1á é de 15o/o A obesidade na infância.iá ocupa destaque e é um problema de saúde

f úotic" qr" d"s"ncadeia doenças fisicas como ti mbém aspectos psicológicos e mentais

E necessário que as unidades de saúde desenvolvam aÇôes prevenhvas por meio de atendimento

rndividual especializado e práticas coletivas de educação alimentar'

A vrsta do exposto, submeto o presente Projeto à apreciação dos Nobres Pares' diante de sua

relevância Para a cidade.

Sala das Sessões' em 27 de Março de 2019
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