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INDICAÇAO 025/2021

Senhores (as) Vereadores (as).

RAQUEL DE MEDEIROS SOUSA, vereadora com assento nesta Casa de Leis, vem

mui respeitosamente, nos termos do artigo 87 do Regimento Interno desta casa Legislativa indicar

ao Exmo. Prefeito de São José do Divino, Sr. Francisco de Assis Carvalho Cerqueira, providências

no sentido da construção de uma academia popular ao ar livre na praça da localidade Barrocão,

município de São José do Divino.

JUSTIFICATIVA

Nobres vereadores, as academias populares oportunizam a prática de exercícios

físicos ao ar livre trazendo maior qualidade de vida aos usuários. O exercício físico ao ar livre, vem

conquistando adeptos de todas as faixas de idade, haja vista a possibilidade de socialização e

criação de vínculo de amizade entre os praticantes.

É de entendimento comum de que a prática de esportes traz inúmeros benefícios a

sociedade em geral, uma vez que, reduz consideravelmente a probabilidade do aparecimento de

doenças e contribui para a formação física e psíquica do ser humano. As condições a serem

oferecidas pelo poder público para a prática de esportes e exercícios físicos ajudam a combater os

hábitos prejudiciais causadas pelo consumismo, problemas psicológicos, condições sedentárias e

todos os atos que contribuem para o desvio de valores.

Pelo exposto entendemos fundamental o incentivo do Poder público na promoção de

espaços dessa natureza, visto os benefícios trazidos para a população e, sobretudo o caráter de

prevenção de doenças, próprio da atividade física.

As academias populares tem se tomado uma realidade em outras Comunidades de

nosso Município. Por meio dessa indicação, solicitamos esforços do Prefeito Assis Carvalho para

que essa benfeitoria também chegue à localidade Barrocão.

Certa do interesse público aqui exposto, subscrevo a presente indicação, aguardando

atendimento do pleito.

PLENÁRIO PREFEITO CHICO SAMPAIO,

São José do Divino - PI, em 25 de novembro de 2021.

Raquel de Medeiros Sousa
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