REQUERIMENTO Nº 21/2021

Solicito ao Secretário de Desenvolvimento Regional do
Estado de São Paulo, a destinação de recursos financeiros
para a aquisição de materiais esportivos e construção de
infraestrutura para a instalação de uma academia ao ar livre
no Município de Pedra Bela, especificamente no Bairro do
Campo.

REQUEIRO a Mesa, na forma regimental, com observância das
disposições regimentais, que seja expedido oficio ao Excelentíssimo Secretário de
Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Sr. Marco Vinholi, solicitando seus
valiosos préstimos, no sentido de interceder junto ao Governo Estadual com o fim de
destinar recursos financeiros para a aquisição de materiais esportivos e construção de
infraestrutura para a instalação de uma academia ao ar livre no Município de Pedra Bela,
especificamente no Bairro do Campo.

Justificativa:

Observamos que na maioria dos municípios brasileiros o espaço de lazer de
grande parte da população é restrito com poucas alternativas, no que se refere ao quesito
prática de atividades físicas. Notamos que a grande maioria da população dedica ou
dispõe de pouco tempo para cuidar da sua saúde e do seu lazer, estamos sempre muito
atarefados com empregos, estudos, tarefas domésticas, entre outras atividades, isso faz
com que optemos por uma atividade de lazer mais acessível e próximo de suas
residências, como é o caso das academias ao ar livre.
O Bairro do Campo não é diferente, carece de opções para a prática de atividades
físicas. Neste contexto, o projeto “Academia ao Ar Livre” permite levar a todas as
pessoas de uma região, a opção de poderem praticar exercícios diariamente, agregando o
lazer a prática de atividades físicas e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida
e, consequentemente da saúde.
Por entender que a implantação de academia ao ar livre, no município,
representará um espaço muito importante para a população e contribuirá em parte para o

desenvolvimento do lazer e bem-estar dos usuários. Desse modo, peço a atenção de
Vossa Excelência para a viabilização desse projeto no município.
Na certeza de contar com vosso pronto atendimento e sem mais para o momento,
reitero os mais elevados votos de estima e consideração.
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