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INDICAÇÃO Nº 1110/2018 
  

 

 
INDICAÇÃO 

 
  

Indico à Mesa Diretora na forma regimental em vigor, que seja solicitado ao Prefeito 
Municipal de Macuco Sr. Bruno Alves Boaretto, que providencie junto à Secretaria responsável, 
uma academia ao Ar Livre no bairro Volta do Umbigo, para todas as pessoas que queiram 
ter uma qualidade de vida melhor, praticando esporte. 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 

 

 

Atualmente o sedentarismo é uma questão de saúde pública que demanda que o poder 

público desenvolva programas de promoção da saúde com foco na diminuição dos fatores de risco 

para doenças e agravos não transmissíveis, tais como hipertensão arterial, diabetes, sobrepeso e 

obesidade, estresse, e de fomento à adoção de estilos de vida mais saudáveis pela população. 

Informações disponíveis apontam uma elevada prevalência de inatividade física, sobretudo, entre 

as pessoas de menor nível educacional, menor renda, entre os adultos e mulheres. É urgente a 

promoção de ações que diminuam o sedentarismo e as doenças a ele associadas, um dos 

maiores problemas enfrentados na atualidade. Neste sentido, considera-se que o esporte, como 

ação integrada e complementar ao desenvolvimento humano, é um direito social, e que garantir o 

acesso da população à prática esportiva é, um direito de todo cidadão. 

Pensando em promover um bem comum, faço esse pedido na forma de indicação para que 

se providencie uma Academia ao Ar Livre no referido bairro, com o objetivo de oferecer à 

população, locais de atividades esportivas e práticas corporais acessíveis. Os aparelhos serão 

instalados em praças e locais públicos abertos, com o objetivo de proporcionar gratuitamente, 

além da prática de exercícios físicos, um espaço de lazer e interação social para a comunidade. Já 

que existem diversas pessoas não só as que moram no bairro, que fazem suas caminhadas, mas 

também pessoas de outros bairros que se deslocam para garantir uma melhor qualidade de vida 

com saúde através do esporte. 

    
 

Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 13 de junho de 2018. 
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