CÂMARA MUNICIPAL DE BALDIM
ESTADO DE MINAS GERAIS

REQUERIMENTO 2018
“Instalação de academia ao ar livre no bairro São Tarciso Distrito São Vicente
município de Baldim”.
O Vereador que este subscreve, no uso de suas prerrogativas regimentais e legais que lhe
confere a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Câmara Municipal, e, após
anuência deste Plenário, solicita o envio do presente expediente ao Prefeito Municipal em
exercício solicitando à instalação de academia ao ar livre a ser instalada no Bairro São
Tarciso Distrito de São Vicente município de Baldim.
JUSTIFICATIVA
A aquisição do equipamento Academia ao Ar Livre é importante porque além dos
moradores do bairro São Tarciso outros cidadãos pertencentes ao Distrito de São Vicente
também terão acesso a este benefício. Essa academia, além de servir de incentivo à prática
de atividade física, que é extremamente benéfica à saúde, vai criar um ambiente propício
à socialização. Afinal, ao praticar exercícios físicos o cidadão ganha em saúde e, ao mesmo
tempo, acaba aumentando a sua disposição para encarar os desafios do cotidiano.
A conquista desta Academia ao Ar Livre deve-se ao Ofício enviado ao deputado estadual,
Douglas Melo, autoria Vereador Airton relata que a população do município precisa,
urgentemente, da implantação de academias ao ar livre não só no centro do município de
Baldim, mas em seus bairros e Distritos.
O pedido fora atendido e a Academia foi entregue a Prefeitura Municipal de Baldim para
providenciar à instalação da mesma no bairro São Tarciso Distrito de São Vicente Baldim.
Diante do exposto, solicito a aprovação do presente Requerimento pelos Nobres Edis, e
que seja enviada cópia do mesmo ao Excelentíssimo Prefeito Municipal para providências.
Na oportunidade, agradeço aos membros desta Casa Legislativa pelo apoio ao pleito.
Plenário da Câmara Municipal de Baldim, 27 de abril de 2018.

Airton Eustáquio Paulo
Vereador
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