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JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI N"O2íl2019'
que tem evoluido por fatores ligados a mudanças de
A obesidade é uma doença contemporânea,
hábitosahmentares,influenciadospelamodernzaçáodadinâmicafamiliar,disponibihdadede
alimentosindustÍializadosealtoinvestimentodamÍdia.Atualmente,causapreocupaçãoaaltataxa
deobesidadedapopulação,conformedadosdoMinistériodaSaúde,32%dapopulaçãoadulta
brasileira,maiordelSanos,estãocomexcessodepesoeentreascriançaseadolescentes'esse
destaque e é um problema de saúde
percentual 1á é de 15o/o A obesidade na infância.iá ocupa
e mentais
doenças fisicas como ti mbém aspectos psicológicos
f úotic" qr" d"s"ncadeia
aÇôes prevenhvas por meio de atendimento
E necessário que as unidades de saúde desenvolvam
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dos Nobres Pares' diante de
A vrsta do exposto, submeto o presente Projeto à apreciação

sua

relevância Para a cidade.
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