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REQUERIMENTO Nº. 020/2015
“Atividades físicas programadas na Academia ao ar Livre”

O vereador é um importante agente político do município, pois deve representar os
interesses legítimos do povo, fazendo a mediação entre as suas necessidades e o poder executivo.
Também têm a competência de apresentar sugestões para distintos assuntos, sempre visando à
qualidade de vida dos munícipes. Assim sendo, requeiro à Mesa, após ouvir o Plenário, que o
Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, informe a seguinte questão: qual a
possibilidade de colocar um profissional de educação física para desenvolver Atividades físicas
programadas na Academia ao ar Livre?
Que deste se dê conhecimento ao Diretor da Secretaria de Esportes do Município, Senhor
Newton Eduardo Teles da Silva.
Justificativa
A academia ao ar livre proporciona para a população a conjugação de dois elementos muito
importantes: lazer e saúde.
Nas últimas décadas as pessoas passaram a tomar mais cuidado com a saúde,
principalmente a preventiva, pois a conscientização do cuidado com o corpo e a mente tem
levado a população brasileira a praticar atividades físicas com maior freqüência. A proliferação
de academias ao ar livre tem contribuído para este fenômeno.
Para que a academia seja bem utilizada e tenha seus objetivos plenamente realizados, é
fundamental a presença de um profissional de educação física para orientar as pessoas quanto ao
uso correto dos aparelhos.
É importante destacar a necessidade do alongamento junto ao uso dos referidos aparelhos.
Portanto, a presença do profissional de educação física, com horários devidamente agendados,
será muito bem vinda para todos aqueles que frequentam e, porventura, queiram frequentar a
referida academia.
Que este pedido, no futuro, se estenda às outras possíveis academias.
Aproveito o enseja para perguntar:
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•

Quando a segunda academia, já adquirida, será instalada?

•

Onde será instalada?

•

Qual a situação das emendas parlamentares conquistadas pelos vereadores para
aquisição de novas academias ao ar livre?

Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento.
Plenário vereador João Caltabiano, 02 de março de 2015.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor do Requerimento

