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:': ; Sugere incluir os profissionais de Educa-
ção Física nas equipes multidisciplinares
do Programa da Estratégia de Saúde da
Família no Município de Porto Alegre.
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Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Jogo Borco Vaz.

A indicação visa dar qualidade de vida a população atendida no Pro-
grama de Saúde da Família, visto que ao profissional da Educação Física cabe co-
ordenar, planelar, programar, supervisionar, dinami-zar, dirigir, organizar, avaliar,
e executar trabalhos e programas, planos e projetos, bem como prestar serviços de
auditoria, consultoria e assessoria, realizar treinamentos especializados, participar
de equipes multidisciplinares, e interdisciplinares e elaborar informes técnicos,
científicos e pedagógicos, nas áreas das atividades físicas e desporto.

Contribuindo para ó atendimento completo de profissionais dentro da
Saúde. da Família e lembrando que as doenças degenerativas que assistem a popu-
lação idosa podem ser retardadas justamente com a ação da atividade física. Onde
a contribuição deste proHlssional é de suma importância e eficácia.

Confomte justi6lcatíva da indicação, a Resolução do Conselho Fede-
ral de Educação Física -- CONFEF n'. 230/2012 --, atribui os serviços ao atendi-
mento de saúde e educação, como também na inclusão de pessoas com transtomos
mentais e comportamentais, nos proletos de atividades físicas e exercícios físicos.1. ' ;.'
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: - :.'ii:'l Visto que o profissional da Eduçação Física é de forma, uo agente
prestador de ,saúde e contribui para qualidade de vida, estimulando o fortalecimen-
to muscular e ósseo, a movimentação do corpo, a agilidade e a resistência física,
além do convívio social, é notória sua contribuição para prestar atividades dentro
do Programa de Saúde da Família.
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Por estes motivos, esta relatora encaminha manifesta-se pela
Ção indicação.

aprova-

Sala Reuniões, de setembro -de2019
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=s Presidente

residente

Aldacir Oliboni


