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INDICAÇÃO Nº 188/2013

“Projeto Saúde e Bem-Estar nas Praças e outros Espaços Públicos”

O vereador é um importante agente político do município, pois deve representar os

interesses  legítimos  do  povo,  fazendo  a  mediação  entre  as  suas  necessidades  e  o  poder

executivo.  Também  têm  a  competência  de  apresentar  sugestões  para  distintos  assuntos,

sempre visando a qualidade de vida dos munícipes. Assim sendo, indico ao Exmo. Senhor

Prefeito  Municipal  de  Roseira,  Jonas  Polydoro,  que  solicite,  através  das  Secretarias  de

Esporte e Saúde, um estudo, para implantação do Projeto Saúde e Bem-Estar nas Praças e

outros Espaços Públicos.

Que deste se dê conhecimento aos diretores das referidas secretarias.

Justificativa

Muitas cidades de nosso país estão desenvolvendo projetos de saúde pública à luz de

uma concepção preventiva,  pois conforme conhecimento  de domínio público,  a medicina

preventiva é muito mais barata e eficiente que a medicina curativa, ou seja, a medicina de

intervenção.

Atividades físicas programadas e desenvolvidas por profissionais da área são muito

importantes para pessoas de todas as idades, pois promovem qualidade de vida e saúde física

e mental. 

Além das atividades físicas mais conhecidas como: ginástica geral e hidroginástica, o

Tai-chi-chuan (arte marcial  interna chinesa) e o Lian-Gong (prática corporal oriental)  são

atividades físicas desenvolvidas por muitos municípios e atestam ganhos importantes para o

bem-estar de todas as pessoas.

Portanto, aquilo que em princípio representa gasto, a partir de um curto espaço de

tempo representará um ganho para os cofres públicos e,  o mais  importante,  resultará  em

qualidade de vida para os munícipes de todas as idades.

O  segredo  da  longevidade  de  alguns  povos  orientais  está  diretamente  ligado  ao

cuidado com a medicina preventiva.
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Pelas razões mencionadas, acredito na relevância da indicação.

Plenário vereador João Caltabiano, 09 de dezembro de 2013.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor da Indicação


