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Proposição no 029/2022 
Espécie: REQUERIMENTO 

REQUER QUE SEJA APROVADO PEDIDO 

DE MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES EM 

HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA PELA PASSAGEM DO 

SEU DIA EM 01/09/2022. 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES 

O Vereador desta Câmara Municipal, CLETO ALVES FRANCELINO, no uso de 

suas atribuições legais, com amparo no Regimento Interno, art. 122 e 123, 

requer, empós ouvido o Plenário, que seja encaminhada MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES a todos os profissionais de Educação Física do município. 

A presente Moção de Congratulação ao Dia do Profissional de Educação Física, é 

comemorado no dia 10 de setembro de 2022. Ressalte-se que a profissão foi 

regulamentada recentemente pela Lei federal no 14.386 de 27/06/22 alterando a 

Lei 9.696/98. 

A data celebra o dia do profissional responsável por ajudar, orientar e incentivar 

as pessoas a cuidarem do corpo, mantendo-o em movimento, levando-as a 

aderir um estilo de vida saudável, trazendo inúmeros benefícios para vida diária. 

A prática constante de exercícios físicos e esportes abre um leque de 

oportunidades permitindo aos praticantes viver com mais qualidade de vida, 
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bem-estar, proporciona longevidade, concede vitalidade e evita centenas de 

patologias que atacam nosso organismo diariamente. 

Praticar atividade física vai além de ter um corpo saudável, se aprende a ter 

disciplina com horários e alimentação, cria-se laços de amizade, proporciona 

oportunidade a crianças, adultos e idosos interagirem entre si mantendo saúde 

corporal e mental. 

Esta Moção é nosso reconhecimento e gratidão a todos os profissionais desta 

categoria profissional. 

REQUER ainda que cópia da presente, após aprovada pela Câmara, seja dado 

publicidade e ciência da manifestação da Câmara Municipal, como forma de 

reconhecimento a esta tão importante profissão, cuja dedicação fortalece e 

amplia a expectativa de vida de nossos munícipes. 

Capistrano, 29 de agosto de 2022. 

'.0CLETO ALVES FRAN ELINO 
Vereador 
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