ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL
PALÁCIO PADRE MÍGUEL1NHO

PRQJETQ DE LEI N" Jg/2013
EMENTA: INSTITUI A "SEMANA DA
MELHOR IDADE EM MOVIMENTO" NO
M U N I C Í P I O DE NATAL.

O Prefeito do Município de Natal,
Faz saber que a Câmara Municipal de Natal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1° - Fica criada a "Semana da Melhor Idade em Movimento" no âmbito
do município de Natal, a ser realizada anualmente, na última semana cheia do
mês de setembro.
Artigo 2° - A semana será coordenada pela Secretaria Municipal da Juventude,
Esporte, Lazer e Copa do Mundo da FIFA, podendo contar com o apoio de outras
secretarias a fim de sua execução, e terá como objetivos principais:
/- Coordenar, orientar, organizar e estimular a prática diária de exercícios Físicos,
como caminhadas, alongamentos e relaxamentos; nos períodos matutino e
vespertino;
J! - Realizar campanhas educativas a respeito de temas, tais como: a vacinação de
idosos, prevenção de câncer de pele, de mama e de próstata, combate, ao
tabagismo
e alcoolismo;
'o
1

Hl - Realizar atividades de controles periódicos de diabetes, peso, pressão arterial,
colesterol e outros;
/K- Realizar e organizar campeonatos esportivos nas mais diversas modalidades
esportivas, exclusivos à melhor idade.
Artigo 3" - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de
dotações orçamentarias próprias, suplementadas se necessário.
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Artigo 4" - Hsta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, devendo ser regulamentada em 00 (sessenta) dias.
Natal, 04 de Março de 2013

JUSTIFICATIVA:
A sociedade brasileira está passando por uma grande transformação, o envelhecimento da
população. Segundo os dados do Censo 2010, a participação da faixa com mais de 65 anos
avançou de 5,9% em 2000 para 7,4% em 2010, por isso, é preciso uma assistência maior a essa
faixa etária, que também, vem se transformando em motor da economia. Pelos dados do PNAD
2011, os idosos foram responsáveis por quase um quinto da renda (19,4%) das famílias
brasileiras neste mesmo ano. uma proporção maior do que a que ocupam nn distribuição da
população.
É fato que os avanços da medicina aliados a outros fatores estão transformando a sociedade,
tomando-a mais madura, no entanto, é preciso fazer com que possamos envelhecer com saúde.
A proposta da Semana da Melhor Idade em Movimento busca estimular essa faixa etária na
prática do exercício e levar à reflexão a toda sociedade que precisamos praticar esporte e
observamos simples cuidados que são essenciais para uma vida saudável.

