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Substitui a redação do parágrafo único do art. 9º do Projeto de lei n° 146/2018, Mensagem nº 43/2018, que
Institui o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT e dá outras providências, que
passa a ter a seguinte redação:  

“Art. 9º (...)

Parágrafo único As receitas do FEEF/MT serão destinadas à aplicação em investimento, despesas de
custeio e restos a pagar, vinculados à implementação de políticas públicas de saúde e ao Instituto de
Assistência à Saúde do Servidor do Estado - Mato Grosso Saúde (MT Saúde), sendo que 5% da receita será
destinada para o desenvolvimento do esporte e lazer através do FUNDED”.

JUSTIFICATIVA

A presente emenda pretende substituir a redação do parágrafo único do art. 9º do Projeto de lei n° 146/2018,
Mensagem nº 43/2018, que Institui o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT e dá
outras providências

A Constituição Federal do Brasil dispõe sobre os Direitos Sociais no artigo 6º, que inclui a educação, o lazer
e a proteção à infância. Sua proteção acarreta no pleno desenvolvimento da pessoa e no preparo para o
exercício da cidadania.

Praticar exercícios físicos é essencial para quem está em busca de uma vida saudável! Os exercícios físicos
praticados desde a infância proporcionam ao individuo benefícios incríveis no corpo e na mente!

O corpo se beneficia diariamente, pois a atividade física fortalece o tônus muscular, ajuda na flexibilidade e
no fortalecimento dos ossos e articulações. Além disso, favorece a perca de peso, reduz a gordura corporal e
ajuda a regular a pressão arterial. Diminui o colesterol ruim, aumenta o bom e ajuda com a diabetes.

Ao praticar uma atividade física o fluxo sanguíneo cerebral melhora e isso, além de favorecer a diminuição
do estresse, da ansiedade e da depressão, ajuda significativamente na auto-estima.

Alguns esportes apresentam, de fato, um verdadeiro interesse terapêutico, enquanto todos eles intervêm de
um modo importante na prevenção de doenças. Os esportes ao ar livre, praticados à luz do dia e sob o sol,
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são recomendados aos anêmicos e aos fatigados; a bicicleta, a marcha e a natação são recomendados aos
cardíacos, aos reumáticos, aos obesos. É por esse motivo que, no dicionário por doenças, encontraremos
também uma receita esportiva adaptada às afecções que podem ser tratadas pela ergoterapia.

Propomos a presente no sentido de aprimorar o texto do Projeto de Lei e, ante o exposto, solicitamos o apoio
dos Nobres Parlamentares desta Casa de Leis para a aprovação desta emenda.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Junho de 2018

 

Allan Kardec
Deputado Estadual
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