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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Abaixo

PROJETO DE LEI Nº 

Institui o Programa “Terceira Idade em Movimento”.

Art. 1º Fica criado o Programa “Terceira Idade em Movimento” no âmbito do Município de
Carazinho, destinado à realização de atividades físicas e esportivas em equipamentos públicos
municipais, para pessoas com idade superior a 60 (sessenta) anos.

Parágrafo único. O cumprimento do programa de que trata o caput será de responsabilidade das
Secretarias de Educação e Cultura e Esporte e Lazer.

Art. 2º O Programa referido no art. 1º, será realizado preferencialmente em equipamentos públicos
municipais, adequados ao esporte e lazer, bem como em praças, ruas, parques e áreas verdes,
desde que compatíveis ou adaptáveis para tal finalidade.

Art. 3º O Programa terá como objetivos principais:

I. práticas diárias de exercícios físicos; 
II. realização de programas educacionais a respeito de temas, tais como: a vacinação, 
prevenção de câncer de pele, de mama e de próstata, combate ao tabagismo e ao alcoolismo; 
III. realização de atividades de controle periódico do diabetes, peso, pressão arterial, colesterol e
outros correlatos.

Art. 4º Esta Lei será regulamentada no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
publicação.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Carazinho 12 de fevereiro de 2019 
Janete Ross de Oliveira 



Vereadora PSB 

JUSTIFICATIVA 

A presente proposta visa criar um programa específico para a terceira idade,
usando os diversos equipamentos públicos que ternos no município.
Alguns pontos na cidade já possuem academias ao ar livre e outros equipamentos públicos
que podem ser utilizados diariamente voltado as pessoas a partir de 45 (quarenta e cinco)
anos de idade, através da prática de exercícios físicos, realização de programas
educacionais a respeito de temas, tais como: a vacinação, prevenção de câncer de pele, de
mama e de próstata, combate ao tabagismo e ao alcoolismo, além de realização de
atividades de controle periódico do diabetes, peso, pressão arterial, colesterol e outros
correlatos.
A administração municipal através da parceria entre suas secretarias
municipais, principalmente de educação e esporte, podem trabalhar mediante a realização
de um planejamento com calendário, onde as pessoas poderão utilizar melhor tais
equipamentos públicos, com acompanhamento profissional e a municipalidade poderá estar
trabalhando os aspectos preventivos da população, oportunizando melhor qualidade de vida. 

Sala Antônio Libório Bervian, em 13/02/2019.

Janete Ross de Oliveira - PSB

_________________________________________________________________________
       Espaço reservado a Diretoria de Expediente


