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EGRÉGIO PLENÁRIO, 

Senhores Vereadores, a Lei n° 6.948, de 25 de julho de 2014 institui 

A 

a 

SEMANA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA no município de Mogi das Cruzes, tendo 

o dia 10 de setembro como data principal da sua programação. 

Em seu artigo 2° diz que constituem objetivos principais da SEMANA DO 

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA: 

I — Conscientizar a importância de praticar uma atividade física de maneira 

regular, sistematizada e orientada; 

II — Contribuir para valorização do profissional de educação física, assim 

como divulgar o seu importante papel dentro da sociedade como profissional da área de 

saúde; 

III — Informar sobre a importância da Educação Física escolar e técnica para 

desenvolvimento afetivo, cognitivo, corporal e sociocultural dos cidadãos mogianos; 

IV — Difundir conhecimentos teóricos e práticos sobre as mais variadas 

questões da Educação Física, através de planejamento, promoções, pesquisas, publicações, 

reuniões, jogos, competições e seminários. 

No sentido de alcançar o objetivo previsto do inciso II do artigo 2' 

"Contribuir para valorização do Profissional de Educação Física" pretendemos realizar um 

ato em homenagem a estes profissionais. 
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Para isto, estes Vereadores pretendem celebrar a Semana do Profissional 

de Educação Física nas dependências do Plenário Dr. Luiz Beraldo de Miranda, entregando 

aos respectivos profissionais placas comemorativas, devendo o evento ocorrer no dia 24 de 

setembro de 2021 (sexta-feira), a partir das 19 horas. 

Assim, com fundamento na Lei Orgânica do Município (LOM), em especial 

nos arts. 3°, § 2°, 140, § 2°,alínea "b", do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mogi 

das Cruzes, e , uma vez demonstrado claramente os motivos mereça o beneplácito do Incido 

Plenário. 

Plenário "Vereador Luiz Beraldo de Miranda", em 08 de setembro de 2021. 
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