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Moção de Louvor oV /2016

"MOÇÃO DE LOUVOR À PROFESSORA FERNANDA GRAZELLIFELIX"

Senhor Presidente:

Requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido Egrégio

Plenário, para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão,

inserido desta forma nos anais dessa Casa de Leis, uma Moção de Louvor ao

trabalho de Excelência desenvolvida pela Professora Fernanda Grazzelli Andréa

Felix, há 11 anos com o projeto Viva Mais, em parceria com a Secretaria

Municipal da Saúde e o Departamento de Esporte e Lazer.

O projeto traz qualidade de vida para mais de 70 participantes, de idade

diversas, com foco em levar terapia esportiva a população com idade acima de 40

anos;

Após avaliação médica os pacientes, hipertensão, diabetes ou não, são

encaminhados ao Departamento de Esporte e Lazer, onde não oferecidas

atividades e orientações sobre saúde e qualidade de vida e bem estar social.

As atividades são desenvolvidas três vezes por semana, contando com a

dedicação orientação da professora Fernanda há 11 anos.

As divertidas e saudáveis caminhadas são realizadas na

caminhada e por lugares diversos, fazendo integração dos participantes junto
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aos próprios públicos do município.

Atividades como academia ao ar livre é a momento de dedicação e saúde a

todos participantes, contando sempre com a atenção especial da professora

Fernanda.

O encontro com grupos de terceira idade de outras cidades, é um

momento sempre muito especial e cotidianamente a professora Fernanda, faz a

excursões levando os participantes a conhecer idades e integrando novas

amizades ao Projeto Viva Mais.

O projeto traz ainda a possibilidade de palestras temáticas de diferentes

áreas e comemorações de datas do calendário de eventos.

Com esta Moção, a Câmara Municipal de Piedade parabeniza o trabalho

da Professora Fernanda Grazzelli Andréa Felix,, com seu projeto desenvolvido

ao longo de 11 anos.

O projeto Viva Mais, merece toda nossa atenção e respeito, pois cuida de

nossa população trazendo qualidade de vida e acima de tudo amor e dedicação

ao próximo.

Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de abril de 20

Geraldo Pinttí de Camargo FilheiA

éreador


