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Introdução 

        A Minuta do Projeto Bem-Estar foi criada através de uma parceria entre a 

Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação e a 

Secretaria Municipal de Assistência Social, observando o cuidado com a vida 

dentro de suas particularidades. Esta funciona como forma de direcionamento 

das ações de adequação que as Secretarias pretendem atingir por meio do 

Projeto, portanto, ela serve como um molde para o que se pretende realizar e 

não como o documento definitivo. A promoção da saúde, o fortalecimento da 

ética para formação de bons cidadãos e a garantia dos direitos, são 

observados através deste, que busca a oferta de serviços que contribuam com 

o bem-estar, de acordo com as responsabilidades dos órgãos envoltos, que 

estão descritas resumidamente abaixo. 

         Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), saúde não é apenas a 

ausência de doença, mas sim, um completo bem-estar biopsicossocial. 

Analisando tal palavra, notamos as questões de saúde como responsabilidade 

do Sistema Único de Saúde (SUS) – representado municipalmente pelas 

Secretarias Municipais de Saúde –  ligadas intimamente a outras redes, e mais 

especificamente, citamos as redes de atenção voltadas para a educação e para 

a assistência social como as principais.  

          A educação, assim como a saúde, é garantida pela Constituição Federal 

de 1988, e seu acesso, deve ser para todos, criando cidadãos que sejam 

capazes de tomar decisões éticas, contribuindo para a construção de uma 

sociedade melhor. Para esta construção, a educação utiliza fortemente das 

práticas físicas, como forma de incentivo a uma vida saudável, e distante do 

uso de entorpecentes e outras drogas afins. 

A assistência social, assim como a saúde e a educação, também está 

disposta na Constituição Federal de 1988 por meio da “seguridade social”. É 

dever dos serviços sociais lutar pela garantia dos direitos dos cidadãos, sejam 

eles na saúde ou na educação, e também apoiarem causas que buscam a 

garantia do mesmo completo bem-estar biopsicossocial que cita a OMS e que 

também é trabalhado na educação. 

Tencionando o citado, o Projeto Bem-estar visa adequar o Poliesportivo 

“Oscar Lopes Mourão” para a realização de atividades que propiciem um 

completo bem-estar biopsicossocial. A Prefeitura Municipal não possui recursos 

para a realização de adequação e/ou reforma, já as Secretarias envoltas neste 

projeto, contribuirão com os processos de trabalho (disponibilidade de 
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profissionais, instauração de grupos e aquisição de materiais para 

desenvolvimento de atividades, entre outros), ficando sob sua responsabilidade 

manter a adequação e os serviços funcionando. 

A adequação gira em torno de três principais ferramentas de promoção 

do bem-estar que o local possui, sendo a manutenção das piscinas para 

realização de Hidroterapia, a reestruturação dos jardins e da Quadra Esportiva 

e por fim, a construção de uma pequena Quadra de Atletismo. Para alcance 

destas adequações, estima-se firmar uma parceria com a empresa 

multinacional Lhoist para conseguir auxílio financeiro para a Prefeitura 

Municipal, e esta, por sua vez, garantirá o funcionamento dos serviços no local, 

visto que esta proposta contempla os cidadãos com benefícios que influem 

diretamente em sua qualidade de vida. 
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Objeto geral 

Adequar o Poliesportivo “Oscar Lopes Mourão”, para complementar as 

atividades a serem desenvolvidas e garantir qualidade nos serviços prestados, 

considerando as responsabilidades e deveres de cada Secretaria que 

participará deste. 

 

Objetivos específicos 

• Aprimorar as práticas esportivas desenvolvidas nos espaços, de acordo 

com as adequações dispostas; 

• Desenvolver grupos de Hidroterapia; 

• Desenvolver grupos de Práticas Corporais de Atletismo; 

• Aumentar os horários de funcionamento do local; 

• Acolher a demanda social por meio de atividades de recreação; 

• Fortalecer as ações escolares voltadas para o esporte e lazer através da 

Educação Física; 

• Ampliar o acesso para os serviços de promoções da saúde; 

• Garantir aos munícipes um espaço que influa diretamente em sua 

expectativa de vida. 
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Metodologia 

          Após uma reunião entre o Prefeito Municipal e os Secretários Municipais 

de Assistência Social, Educação e Saúde, concluiu-se que havia a necessidade 

de ampliação dos trabalhos desenvolvidos no Poliesportivo “Oscar Lopes 

Mourão”, visto que este espaço atende as demandas sociais, educacionais e 

de saúde. A partir deste princípio, os Secretários informaram que o trabalho a 

ser desenvolvido no mesmo era limitado, pois sua estrutura física estava um 

tanto ultrapassada e seus equipamentos antiquados. Tentando solucionar tal 

problema, foi sugerida uma adequação do mesmo para desenvolvimento de 

exercícios que contemplassem os munícipes com mais propriedade e firmeza, 

como o aquecimento das piscinas para realização de hidroterapia, a construção 

de uma quadra de atletismo em um espaço vago ao lado da sauna – que 

estava funcionando como ferro-velho – e a reestruturação dos jardins e da 

Quadra de Futsal, que está infestada por pombos, mesmo sendo submetida a 

processos de Controle de Infestação frequentes. Levantada esta realidade e 

dada à ciência de que tal ato não poderia ser custeado por recursos vinculados 

das Secretarias, o Prefeito Municipal salientou que não possuía no Tesouro 

Municipal recursos suficientes para tal, e então, sugeriu tentar uma parceria de 

auxílio financeiro com a empresa Lhoist, já que este propósito oferece 

benefícios aos cidadãos da cidade. 

         Ademais, ele ainda mencionou que se conseguisse este auxílio, 

destinaria um Funcionário específico para zelar do local, e então, as 

Secretarias se dispuseram em direcionar seus profissionais para 

desenvolverem atividades de grupo, como práticas físicas e corporais, 

fisioterapia e aulas de música e bordado, com horários definidos por faixa 

etária pelos profissionais responsáveis. Para compreender melhor o objetivo 

estimado por cada Secretária, elas elaboraram projetos singulares (que estão 

anexados a este documento) sobre as atividades propostas (hidroterapia, 

atletismo, direitos sociais, práticas físicas e corporais com escolares). 

          No que tange a avaliação, os respectivos Secretários avaliariam o 

desenvolvimento das atividades por seus profissionais, levantando número de 

participantes, faixa etária, presenças e faltas nos grupos, como também o zelo 

pela estrutura física do local, materiais utilizados, e avaliações individuais dos 

próprios profissionais, voltados para seu comprometimento com suas 

responsabilidades no espaço, cuidado com o mesmo, entre outros. Em 

seguida, esta apuração seria divulgada entre as três Secretarias, para assim 

serem tomadas as providências necessárias se forem encontrados problemas, 
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sejam eles de acesso dos usuários, ou dos deveres dos 

profissionais/funcionários. 
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Conclusão 

        Através da execução deste Projeto, espera-se não apenas o alcance dos 

objetivos citados, mas principalmente a idealização do bem-estar, por meio do 

acesso aos serviços desenvolvidos nesse espaço. 

       Nessa abordagem, as Secretarias buscam a promoção de seus ideias com 

responsabilidade e comprometimento, garantindo requisitos básicos para uma 

saúde adequada, a formação de grandes cidadãos e a garantia do acesso aos 

serviços públicos como um todo, e por consequência, influem diretamente na 

qualidade de vida dos cidadãos, eliminando os condicionantes que possam se 

tornar futuros retardos aos mesmos. 
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Doresópolis, 15 de Fevereiro de 2019 

 

 

 

 

 

Rosângela Aparecida Terra e Guerra 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

Mara Gomes Freire Silva 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 


