
PROJETO DE LEI N° 020/2013 - LEGISLATIVO 
 
 
 

EMENTA: INSTITUI O PROGRAMA DE 

ATENDIMENTO ÀS PESSOAS OBESAS 

- P.A.P.O -, NO MUNICÍPIO DE SANTA 

CRUZ DO CAPIBARIBE-PE E DA 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

 
    
                       A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, ESTADO DE 
PERNAMBUCO, no uso das suas atribuições legais, submete à 
apreciação dos vereadores desta Casa, o seguinte Projeto de Lei:  
 
           Art.1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
instituir o Programa de Atendimento às Pessoas Obesas - P.A.P.O, 
com o objetivo de diagnosticar, efetuar o tratamento e 
acompanhamento às pessoas com obesidade. 
    

                                Art. 2º - Caberá a Secretaria competente a implantação do 
Programa, através da utilização de técnicos do quadro de funcionários 
municipais, materiais e os meios físicos disponíveis. 
 
                   Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.      
       

Art.5º- Revogam-se as disposições em contrário.   
 
 

Sala das Sessões, em ____ de __________ de 2013. 
 
 
 

Ernesto Lazaro Maia 

- Vereador Autor –  
 

 
 
 
 
 
 
 



Justificativa 
 

Em recente pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde aponta que o número de 

pessoas que estão acima do peso passou de 42,7% em 2006, para 50,1% em 2012 

Aproximadamente metade da população brasileira está acima do peso. Segundo dados 

da pesquisa Vigitel (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas 

por Inquérito Telefônico), do Ministério da Saúde. No mesmo período, a proporção de 

obesos aumentou de 11,4% para 15,8%. 

As causas mais freqüentes de obesidade são a origem genética (distúrbios da leptina), os 

distúrbios psicológicos (transtorno compulsivo periódico), a depressão endógena 

(bulimia), distúrbios endócrinos (doenças da tireóide, das glândulas supra-renais, 

hipófise, gônadas), maus hábitos alimentares associados à vida sedentária, etc. 

Pesquisas frisam, porém, que a vida sedentária e a alimentação não balanceada são os 

grandes vilões da balança. 

A medicina, que enxerga a obesidade como uma doença crônica, que provoca ou acelera 

o desenvolvimento de muitos males e que pode ser causa de morte precoce. Entre as 

doenças mais comuns causadas pela obesidade estão:Artrose, Hipertensão, Diabetes, 

Obesidade mórbida 

Preocupado com presente exposto, peço o apoio dos nobres colegas parlamentares para 

a aprovação do Projeto de Lei presente. 

 

  

 

 

 


