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PROJETODE LEI N° (;)Ç)'?$ /2012, .

AUTOR: VEREADOR EUGENIO GRANDÓ.

EMENTÁ: Institui, no. Município de Carazinho, o

Programa Melhor Idade em Movimento.

Art.10 _ Fica instituído o Programa Terceira Idade em Movimento, no âmbito do

Município de Carazinho, destinado à realização de atividades físicas e esportivas

em equipamentos públicos municipais, hoje localizados na Praça Alfredo O'Amore

e junto ao Terminal/Praça lron Albuquerque.

S 1° -O Programa será realizado, preferencialmente em equipamentos públicos

municipais localizados nas Praça~ Alfredo O'Amare e junto ao Terminal/Praça lron

Albuquerque.

Art.20 - O Programa será coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência

Social, contanto com o apoio de outras Secretarias afins na sua execução, e terá

como objetivos principais:

I - coordenar, orientar, organizar e estimular práticas diárias de exercício físico,

junto aos equipamÊmtos instalados na Praça Alfredo O'Amore e junto ao

Tenninal/Praça lron Albuq~erque, além de alongamento e relaxamento, nos

períodos matwtinos e vespertinos. - ~ C"l""' t-IV,OÚ)Çclo 101'...:;..""",,"'--\
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11- realizar campanhas educativas a respeito das vantagens de se praticar

exercícios físicos e ter hábitos alimentares saudáveis, 'bem como de combate ao

tabagismo e ao alcoolismo.

111- realizar avaliações junto aos grupos da Melhor Idade, cadastrados ou não

junto a Secretaria Municipal da Assistência Social, dividindo-os e alternando a

utilização dos equipamentos por grupos, possibilitando que os mesmos tenham

acompanhamento multidisciplinar de médicos, enfermeiros, sob a coord~nação de

profissionais da área de educação física .
•

IV - realizar atividades de controle periódico de diabetes, péso, pressão arterial,

colesterol e outros, utilizando-se para tanto do cadastro dos. participantes dos

grupos dá Melhor Idade e da ficha médica de avaliação de cada indivíduo que

deverá preceder a pratica junto aos equipamentos instalados na Praça Alfredo

O'Amore e no Terminal/Praça Iron Albuquerque,

Parágrafo 1°: O Programa será realizado por equipe móvel composta por

profissionais de diversas áreas, coordenada por professores de educação física.

Parágrafo 2°: A Equipe móvel deverá ser composta de no mínimo um médico

avaliador de uma enfermeira e/ou fisioterapeuta que deverá monitorar

mensalmente os. exames dos participantes e de um professor de educação física,

bem como de estagiários da área.
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. Artigo 3°: Os participantes do programa Melhor Idade em Movimento depois de

cadastrados receberão documento de identificação que deverá conter dados

básicos como nome, sobrenome e número do RG.

Parágrafo Únic,o: O documento de identificação deverá ser confeccionando pela

Secretaria Municipal de Assistência Social, mediante ilpresentação do laudo de

avaliação e liberação emitido pelo médico da equipe multidisciplinar responsável

pelo programa.

Art.4° - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a celebrar convênios e

estabelecer parcerias com universidades e escolas, visando à realização de

estágios e pes9uisas em benefício da melhoria da qualidade de vida da população

com mais de 60 (sessenta) anos de idade.

Art.4° - O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei, no que

couber.

Art.5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçã~.
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