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Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado Silval da Cunha Barbosa, com cópias ao
Exmo. Secretário de Estado da Casa Cívil Dr.
Pedro  Jamil  Nadaf,  ao  Exmo.  Secretário  de
Estado do Meio Ambiente (SEMA-MT) Dr. José
Esteves de Lacerda Filho, ao Exmo. Sr. Prefeito
da Várzea Grande-MT Dr. Walace Guimarães e
ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal
de  Várzea  Grande-MT  Dr.  Waldyr  Bento,  a
necessidade de se promover estudos e parcerias
com a iniciativa privada, objetivando a criação
de um Parque Ecológico no bairro Jardim Costa
Verde,  na  extensa  área  verde  localizada
próximo  ao  "Linhão  Costa  Verde",  naquele
Município.

Com fulcro no art. 160 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que seja encaminhado expediente indicatório ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado Silval da Cunha Barbosa, com cópias ao Exmo. Secretário de Estado da Casa Cívil Dr. Pedro Jamil
Nadaf, ao Exmo. Secretário de Estado do Meio Ambiente (SEMA-MT) Dr. José Esteves de Lacerda Filho, ao
Exmo. Sr. Prefeito da Várzea Grande-MT  Dr. Walace Guimarães e ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Várzea Grande-MT Dr. Waldyr Bento, mostrando a necessidade de se promover estudos e
parcerias com a iniciativa privada, objetivando a criação de um Parque Ecológico no Bairro Jardim Costa
Verde, na área localizada  próximo ao "Linhão Costa Verde", naquele Município.
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JUSTIFICATIVA

Várzea Grande é um Município populoso, com muitas áreas disponíveis para a realização de políticas
públicas para a otimização e aproveitamento dos espaços urbanos como a criação de Parque Ecológico com
trilhas para caminhadas, equipamentos para a prática esportiva, espaços de lazer e culturais etc.

Próximo ao "Linhão Costa Verde", no bairro Jardim Costa Verde, existe uma extensa área verde, propícia
para a criação de um parque, o que beneficiaria um grande contingente da população desse bairro e dos
bairros circunvizinhos. Um espaço próprio para realização de caminhadas e prática de esportes, visando o
bem-estar e a saúde da população.

Os diversos parques criados em Cuiabá, são exemplos de iniciativas de sucesso, nesse setor.

Para tal, os Governos do Estado de MT e do Município de Várzea Grande podem realizar estudos e
promover parcerias com a iniciativa privada premiando essa população com melhores condições de vida e
mais cidadania. Cita-se por exemplo, o Parque Mãe Bonifácia em Cuiabá-MT, que em parceria com a
Unimed e outras empresas, criaram academias ao ar livre, aulas de ginásticas, gincanas de saúde, aferição
de pressão arterial nos finais de semana, etc..

Por essas razões, conclamo meus pares nesta Casa de Leis pela aprovação dessa iniciativa.
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