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DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO “PROGRAMA
PARQUES  SAÚDE”  NOS  MUNICÍPIOS  DO
ESTADO  DE  MATO  GROSSO.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

 

Art. 1º -  Fica instituído, em todo o Estado de Mato Grosso, o “PROGRAMA PARQUES SAÚDE” com o
objetivo de promover a melhora da qualidade de vida dos cidadãos mato-grossenses.

 

Art. 2º - O “PROGRAMA PARQUES SAÚDE” tem por objetivo implementação das seguintes ações:

I - Esportes e lazer  

II- Lazer

III- Culturais

IV- Artísticas (teatro, musicas...)

V - Educacionais (campanhas e palestras sobre meio ambiente, saúde, atividades físicas...)

 

Art. 3º -  O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo de 90 (noventa) dias,
contados da data de sua publicação.

 

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Saturnino Masson
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Os Parques Urbanos Públicos são áreas verdes que podem trazer qualidade de vida para a população. Pois,
proporcionam contato com a natureza e suas estruturas e qualidade, quando adequadas e atrativas, são
determinantes para a realização de atividades físicas e de lazer. Estas atividades resultam em inúmeros
benefícios psicológicos, sociais e físicos a saúde dos indivíduos, como por exemplo, a redução do
sedentarismo e amenizar o estresse do cotidiano urbano.

Assim, um planejamento correto e a conservação de Parques Urbanos Públicos se revelam como
significativa estratégia para uma política efetiva do projeto urbano e da saúde pública.

Sabemos que a beleza da paisagem e a proximidade de um parque, ao local de moradia dos usuários, são
os principais fatores que incentivam uma utilização freqüente para atividade física e de lazer. Segundo
alguns especialistas, o contacto com a natureza afasta o estresse, revigora as energias e melhora a
qualidade de vida das pessoas.

De acordo com Sandra Tavares, do Instituto Chico Mendes, nos dias de hoje, o relógio conspira contra o
tempo, insuficiente para que as pessoas possam cumprir todos os compromissos do dia a dia, seja
trabalhador, mãe, estudante. As conseqüências de tanta agitação aparecem em forma de doenças da
modernidade, como estresse, ansiedade, pânico, depressão ou, mesmo, obesidade.

O ritmo do ser humano na chamada sociedade moderna, trabalhando muitas horas por dia, submetendo-se a
uma alimentação menos natural, compromete a qualidade de vida. Mas, o que aconteceria se as pessoas
optassem por passar parte do dia, principalmente nas folgas e finais de semana, em contato direto com a
natureza?

Só há uma certeza: quando mergulham em uma floresta, as pessoas relaxam e se aproximam do estado de
bem estar. A natureza, por meio de seus estímulos visuais, sons e cheiros, têm o poder de acalmar a todos.
Basta um tempo natural para que mente, corpo e alma se sintam revitalizados.

Portanto, este Projeto visa assegurar á todo cidadão mato-grossense a oportunidade de poder desenvolver
atividades físicas e lazer, buscando uma melhoria na qualidade de vida.

Diante do exposto, requeiro apoio dos nobres pares para aprovação desta L.ei
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