ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”
17ª LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº: 016/2013
AUTORA: Nelma Carneiro Cavalcante
ASSUNTO: Solicita a reconstrução do Calçadão João Cardoso e que seja inserido no mesmo,
um local para a prática de exercícios físicos com equipamentos para ginástica
(academia).

Sr. Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência na forma regimental depois de ouvido o plenário,
discutido e aprovado, que seja formulado apelo ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Sr.
Paulo Gomes Pereira, no sentido do mesmo providenciar junto a Secretaria de Infraestrutura,
a reconstrução do Calçadão João Cardoso e que seja inserido no mesmo, um local para a
prática de exercícios físicos ao ar livre (academia), com equipamentos para ginástica
(simulador de caminhada etc...), para que a população de nossa cidade tenha uma melhor
qualidade de vida.
JUSTIFICATIVA:
A nossa cidade é desprovida de área de lazer, em consequência desta necessidade
a população nos cobra muito, até porque a sua maioria não tem condições de pagar para
freqüentar uma academia.
Como representante constituída pelo voto do povo areiense, e conhecedora de que
exercício físico faz bem a saúde, melhorando a qualidade de vida dos jovens e idoso, solicito
através da Câmara de Vereadores ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de
Infraestrutura, que insira na reconstrução do Calçadão João Cardoso, equipamentos de
ginástica (simulador de caminhada etc...) necessários para que uma parte daquele local seja
também destinado a prática de exercício físico, ou seja, uma academia ao ar livre com um
professor de educação física orientando exercícios aeróbicos e alongamento para que os
munícipes de nossa cidade tenham uma melhor qualidade de vida.

Contamos com o apoio dos nobres Edis e a sensibilidade do Sr. Prefeito.
Sala das Sessões, 01 de Janeiro de 2013.
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