
Exmo. Sr. Presidente. 

 

 

  O Vereador infra-assinado apresenta a consideração de Vossa Excelência 

e do Colendo Plenário, o seguinte. 

 

 

    PROJETO DE LEI Nº: 186/2018 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA “OLÍMPIADA DA 

TERCEIRA IDADE” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 
 Art. 1º A "Olimpíada da Terceira Idade" do Município de Bagé, será 

realizada, anualmente, no mês de Outubro. 

 

    Art. 2º As competições serão realizadas segundo o regulamento a ser 

divulgado 02 (dois) meses que antecedem às competições, nas modalidades de futebol, 

voleibol, basquetebol, xadrez, atletismo ou outras modalidades olímpicas de baixo risco. 

    

     Art. 3º A participação dos interessados, obrigatoriamente, deverá ser 

com idade a partir dos 60 (sessenta) anos, mediante atestado médico de aptidão seja 

apresentado na data da inscrição. 

 

Art. 4º As inscrições encerrar-se-ão pelo menos 30 (trinta) dias antes 

da data prevista para a abertura da "Olimpíada da Terceira Idade", no órgão competente, 

para que seja publicada a relação nominal dos inscritos em cada modalidade. 

  

 Art. 5º Aos primeiros, segundos e terceiros colocados em cada 

modalidade olímpica serão outorgados medalhas e diplomas, com a indicação de suas 

respectivas classificações, e aos demais, certificado ou medalha de participação.  

 

      Art. 6º Paralelamente aos jogos olímpicos poderão ser promovidos 

torneios abertos, como os de dominó, dama, desafio de raciocínio lógico, e também 

atividades recreativas e sociais, a exemplo da exposição de artesanato, concurso de 

culinária, desfile para escolha do Rei e Rainha das Olimpíadas da Terceira Idade e 

concurso de danças (salão, zumba e tradicionalista). 



     Art. 7º A Secretaria de Assistência Social, Habitação e Direitos do 

Idoso (SMASI) desenvolverá através do Centro do Idoso, Secretaria da Juventude, 

Esporte e Lazer (SEJEL) e o apoio do Curso de Educação Física da Universidade da 

Região da Campanha (URCAMP), o planejamento e a realização da "Olimpíada da 

Terceira Idade". 

 

  Art. 8º A presente Lei será regulamentada pelo Executivo, no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da sua publicação. 

 

  Art. 9º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão 

por conta de parcerias através da iniciativa privada ou verba orçamentária própria, e 

suplementada, caso necessário. 

 

  Art. 10º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

. 

 

 

 

 

 

 

   SALA DE SESSÕES, 30 de Novembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vereador Luis Alberto Silva      Vereador Lélio Lopes 

 Líder da Bancada (PSB)     Líder da Bancada (PT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICATIVA 

 

  O presente Projeto de Lei tem como objetivo a prática de exercício físico 

na terceira idade em forma de competição. 

  Através dos benefícios na prática de uma atividade física adequada pelos 

idosos, construímos este Projeto de Lei para promover a saúde física e mental, um bem 

necessário para fugir da depressão e conviver socialmente.  

  O idoso que freqüenta grupos de atividade física interage com outras 

pessoas em condições e características comuns com as suas, sentindo-se melhor aceito 

pela sociedade e também ajuda na redução do risco da ocorrência de doenças 

cardiovasculares; previne ou ajuda a reduzir a hipertensão; previne ou ajuda a reduzir o 

colesterol; previne a obesidade; previne a diabetes do tipo II; reduz o risco de 

osteoporose e, conseqüentemente, de fraturas; melhora algumas doenças respiratórias, 

como a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. 

  Promove a saúde psicológica aumentando a capacidade de raciocínio e de 

memorização; confere resistência ao stress; atenua as tensões que se acumulam durante 

o dia;  favorece a qualidade do sono; melhora a auto-estima; quando praticada em 

grupo, reduz o isolamento. 

    No entanto, devido às diferenças existentes nas culturas e nas 

sociedades, nem todos os idosos estão motivados e dispostos a empenhar-se na melhoria 

da sua qualidade de vida, a partir dos jogos e exercícios que o idoso participa de um rico 

processo social de convivência que mantém suas boas condições físicas para melhor 

aproveitar a vida e com a presente propositura em criar "Olimpíadas da Terceira Idade". 

 

 

   SALA DE SESSÕES, 30 de Novembro de 2018. 

 

 

 

 

 Vereador Luis Alberto Silva      Vereador Lélio Lopes 

 Líder da Bancada (PSB)     Líder da Bancada (PT) 
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