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INSTITUI  NO  ÂMBITO  DA  ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
O “PROGRAMA SAÚDE NO PARLAMENTO”

 

 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, combinado com o Art. 171, do Regimento Interno, resolve:

   Art. 1° - Fica instituído no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso o “PROGRAMA
SAÚDE NO PARLAMENTO.”
 

  Art. 2º -  O Programa terá  os seguintes objetivos:
  I – promover saúde e qualidade de vida no trabalho;
  II – combater o estresse;
  III  - promover a conscientização dos benefícios da atividade física e das conseqüências nefastas do
sedentarismo;
  IV - oferecer oportunidades de socialização entre os participantes.

  Art. 3º -  O Programa será desenvolvido no decorre do ano, conforme calendário legislativo.
 

  Parágrafo único - O Programa terá como público alvo os Deputados, os funcionários/servidores efetivos e
comissionados da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
 

  Art. 4º - O Programa compreenderá as ações:           
       I  - Avaliação preliminar e check-up;
       II – Caminhadas, atividades esportivo-físicas e dança;
       IV – Orientação postural relacionada ao trabalho (ginástica laboral).
       V – Ciclos de Palestras.

  Parágrafo Único - Para a execução dessas ações será fornecido um espaço para instalação de uma



academia para atividade física (ginástica, musculação e dança) e a contratação de profissionais
especializados, de preferência graduados em Educação Física.

  Art. 5º - Para a organização e a execução do “PROGRAMA SAÚDE NO PARLAMENTO”, a Assembléia
Legislativa poderá firmar parcerias com Hospitais e Universidade/Faculdades.

   Art. 6º - As despesas com a execução da presente resolução correrão por conta de dotações próprias,
suplementadas se necessário.

   Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Diante das evidências de que o ser humano contemporâneo utiliza-se cada vez menos de suas
potencialidades corporais e de que o baixo nível de atividade física é fator decisivo no desenvolvimento de
doenças degenerativas sustenta-se a hipótese da necessidade de se promoverem mudanças no seu estilo
de vida, levando-o a incorporar a prática de atividades físicas ao seu cotidiano.

As transformações culturais e tecnológicas pelas quais passamos, muito especialmente nos últimos 20 anos,
provocaram significativas alterações na relação do ser humano com o meio ambiente e, em conseqüência,
com a adoção de formas equivocadas ou descuidadas com a própria saúde. Cabe observar que esta
premissa não se associa à culpabilidade do sujeito pelo seu estado de saúde ou qualidade de vida, uma vez
ser esta o resultado da interferência de inúmeros fatores que superam, em muito, a simples ausência de
enfermidades que poderia ser considerada como sinônimo de saúde.

Nessa perspectiva, o interesse em conceitos como atividade física, estilo de vida e qualidade de vida vem
adquirindo relevância, ensejando e fomentando políticas públicas no sentido de valorizar ações voltadas para
a determinação e operacionalização de variáveis que possam contribuir para a melhoria do bem-estar do
indivíduo por meio do incremento do nível de atividade física habitual da população como um todo. Só a titulo
de ilustração citamos que a preocupação relacionada ao tema em epigrafe é tanta que o Governo Federal,
através da Portaria 719/2011 do Ministério da Saúde criou o “Programa Academia da Saúde no âmbito do
Sistema Único de Saúde”.

Benefícios da atividade física:

• Melhora da auto-estima e sentimento de bem-estar;
• Aumento da energia;
• Ajuda a construir e manter músculos;
• Aumento da resistência e força muscular;
• Melhora a flexibilidade e postura;
• Auxílio no controle do peso;
• Diminuição do risco de doença cardíaca, câncer do colon, diabetes do tipo dois (2) e derrame;
• Ajuda a controlar a pressão sangüínea;
• Reduz a depressão e ansiedade;
• Melhora o humor;
• Alem de todos os benefícios já mencionados anteriormente, a atividade física resulta em benefícios
econômicos, reduzindo custos de atenção à saúde, principalmente com medicamentos, consultas, exames,
internações e afastamentos das atividades laborais para tratamentos clínicos e hospitalares.

O “PROGRAMA SAÚDE NO PARLAMENTO” será uma estratégia para contribuir com a promoção da saúde
de Deputados e funcionários/servidores a partir da implantação de um espaço com infraestrutura,
equipamentos e quadro de pessoal qualificado para a orientação de práticas de atividades físicas, de vida
saudável e com qualidade. Todas as ações deverão considerar princípios, diretrizes e objetivos das Políticas
Nacionais de Promoção da Saúde (PNPS) e de Atenção Básica à Saúde (PNAB).

São objetivos específicos do “PROGRAMA SAÚDE NO PARLAMENTO” no âmbito da Assembléia
Legislativa:

I - ampliar o acesso a promoção da saúde;
II - fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde;
III - potencializar as ações nos âmbitos da Atenção Primária em Saúde (APS), da Vigilância em Saúde (VS) e
da Promoção da Saúde (PS);
IV - ampliar a autonomia dos indivíduos sobre as escolhas de modos de vida mais saudáveis;
V- aumentar o nível de atividade física;
VI - estimular hábitos alimentares saudáveis.

Para a operacionalização do “Programa Saúde no Parlamento”, cremos ser este o momento adequado,



quando nossa Casa de Leis passa por ampliações e reformas, onde um espaço físico poderá ser
disponibilizado para tal fim; as orientações profissionais e técnicas poderão vir de parcerias formadas com
Hospitais e Universidades/Faculdades, além da participação efetiva e necessária da ASSALMAT, do SINDAL
e do SSPL.

O “Programa Saúde no Parlamento” vem de encontro às necessidades e reivindicações de muitos
servidores/funcionários da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Em 2012, o Quali Vida, após a
realização da “2ª Semana da Saúde” emitiu a conclusão de uma pesquisa sobre avaliação da saúde dos
Deputados e funcionários/servidores, nesta foi constatado que 71% dos funcionários/servidores do legislativo
estadual estão com sobrepeso, alguns bem próximos da obesidade. Na ocasião, ainda, verificou-se hábitos
ruins de alimentação e falta de atividade física de muitos. A pesquisa foi feita com 300 servidores. Desse
total, 105 funcionários estavam no peso normal, 112 tinham sobrepeso e 70 foram considerados obesos.
Registramos que as informações citadas são procedentes da Assessoria de Imprensa desta Casa de Leis.

Assim, ao propormos o “Programa Saúde no Parlamento” pretendemos atingir e intervir na conquista da
saúde dos Deputados e Funcionários/Servidores da Assembléia Legislativa, combatendo o sedentarismo
tendo como um dos meios a atividade física, o esporte, a prevenção do risco cardiovascular, a qualidade de
vida, a produtividade, e outros tantos benefícios (físicos, psíquicos, emocionais, etc.).

Por todo o exposto, buscando a concretização da proposta em epigrafe e com o objetivo de promover ações
efetivas e integradas para a prevenção da saúde e maior qualidade de vida de todos os inseridos neste
contexto, conto com o apoio de meus Nobres Pares desta Casa Legislativa em seu regular trâmite, efetiva
aprovação e ulterior aplicabilidade.
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