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Exmo. Sr. Presidente,

Deputado Valdeci Oliveira
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1 eandro Andrade Geraldi,
Assessor da Mesa/Presidencia.

Requeiro, com base na Resolução de Mesa n'.319/2015, a instalação de Frente

Parlamentar em Defesa da Saúde Preventiva no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, por iniciativa

de parlamentares desta Casa. 0 objetivo desta Frente Parlamentar, que será presidida por esta deputada, é

fomentar a discussão de ações de promoção a saúde preventiva. Nessa concepção, a promoção da saúde

preventiva se define como o processo de fortalecimento e capacitação de indivíduos e coletividades (estado,

municípios, associações, escolas, entidades do comércio e da indústria, organizações de trabalhadores, meios

de comunicação), no sentido de ampliarem suas possibilidades e melhorarem os meios de proporcionar as

pessoas e comunidades os meios necessários para melhorar sua saúde e exercer um maior controle sobre a

mesma, através da alimentação saudável, prática corporal/atividade física, redução da morbi-mortalidade em

decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas, prevenção da violência e estímulo a cultura de paz,

promoção do desenvolvimento sustentável e ainda aquelas decorrentes das orientações constantes na Política

Nacional de promoção da saúde.

Poderá ser objeto desta frente ainda, a análise da necessidade de um projeto de lei que

estabeleça políticas públicas voltadas a Saúde Preventiva, no intuito de obtermos resultados reais na prevenção

de lesões e doenças que tanto afetam a nossa sociedade.

Abaixo, encaminho os demais parlamentares que farão parte deste movimento.

Respeitosamente,

Dep'«a omen
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