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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE

MARCO/CE.

REQUERIMENTO Nº 045/2017

EMENTA: Requerimento de implantação paulatina de academias
públicas nas praças, com equipamentos voltados para a prática de
exercícios físicos.

A Vereadora abaixo subscrita, no uso de suas atribuições legais e na

forma regimental, requer ao Poder Executivo, por meio da respectiva Pasta,

que se digne de empreender esforços para implantação paulatina de

academias públicas nas praças locais, com equipamentos voltados para a

prática de exercícios físicos.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 08

de junho de 2017.

Socorro Osterno Neves

Vereadora
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Justificativa

A providência do requerimento deve-se à nova concepção de

longevidade do ser-humano, diretamente associada à prática de exercícios

físicos e atividades esportivas.

Neste contexto, disponibilizar equipamentos físicos nas praças locais

estimulará a prática esportiva, que por si só trará benefícios à saúde da

população disposta.

Em última análise, aliás, diminuirá a dependência do serviço público

de saúde, tendo em vista a redução de doenças relacionadas ao

sedentarismo, especialmente as cardíacas.

Do mesmo modo, incentivará a população jovem a cultuar a boa

forma, afastando-a do acesso às drogas e outras mazelas.

Por estas razões, antes de conceituar-se apenas como lazer, é

medida de saúde pública, o que motiva o pleito e posteriormente a sua

execução.
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