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Requerimento Nº 002 /2018  

 

Exmo. Sr. Presidente   

Câmara Municipal de Inhangapi 

Senhores vereadores,  

 

 

 

 

 

  

 O vereador que a este subscreve, em conformidade com o texto regimental, requer após 

ouvido o douto e soberano Plenário, que esta Egrégia Casa Legislativa faça um atencioso oficio 

ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo, que disponibilize a instalação de uma 

Academia ao Ar Livre na Praça Santa Rita de Cássia em Patauateua. 

  

Justificativa 

           A maioria dos Brasileiros estão sedentários e com a instalação dessa Academia ao Ar 

Livre irá oferecer, principalmente aos moradores desta comunidade uma opção de esporte e 

lazer, e também tem por objetivo proporcionar á população que não possui condições 

financeiras melhorias em sua saúde. A atividade física está associada á qualidade de vida e 

saúde; as consequências do bom condicionamento de exercício feito com regularidade está 

diretamente ligado ao bem-esta, trazendo inúmeros benefícios, e de ação preventiva, 

diminuindo casos de doenças e de uso de medicamentos. A preocupação de promover e manter 

a saúde deve ser ressaltada para a população, que, cada vez mais, necessita, em sua rotina 

diária, da prática de exercícios físicos regulares para combater os efeitos nocivos da vida 

sedentária. Cuidar da vida de modo a reduzir a vulnerabilidade ao adoecimento, incapacidade 

física, sofrimento crônico e morte prematura de indivíduos tornou-se mais e mais importante 

nas ultimas décadas, compondo compromisso e responsabilidade quanto a qualidade de vida da 

população em que todos sejam partícipes no cuidado com a saúde.  

 

 

 Sala das Sessões, 30 de janeiro de 2018.  

 

 

 

 

 

 

______________________ 
Mauro Leite Pequeno 

vereador 
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