
S 	PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

Caçapava do Sul - RS - Capital Farroupilha 

INDICAÇÃO N2 0Ç 1  /2019 

AUTOR: Vereador Paulo Sérgio Dutra Pereira - PDT 

Indica ao Poder Executivo a possibilidade da 

implantação de uma Academia ao Ar Livre na 

Praça Gasparina Leal Marques (Vá Zeca) no 

Bairro Cristo Redentor em Caçapava do Sul. 

Senhor Presidente, 

Senhores(a) Vereadores(a): 

O Vereador abaixo firmado membro efetivo desta Colenda Casa das Leis, após 

tramitação, em conformidade com o que determina o Regimento Interno, indica ao 

Poder Executivo a possibilidade de construção de uma Academia ao Ar Livre na Praça 

Gasparina Leal Marques (Vá Zeca) no Bairro Cristo Redentor em Caçapava do Sul. 

JUSTIFICATIVA: 

Justifica-se a presente matéria tendo em vista que, as academias ao ar livre 

vêm sendo uma ótima opção para os praticantes de atividades físicas, tendo um baixo 

custo e grande benefício. Através de uma implantação planejada para disposição dos 

5 2 equipamentos a um baixo custo, é possível a ocupação de um espaço relativamente 

pequeno. O objetivo da academia ao ar livre é oferecer às pessoas que não têm 

condições financeiras ou que não gostam de frequentar as academias comuns a 
possibilidade de se exercitar, sem pagar nada por isso. 

As academias deste tipo instaladas em municípios do Brasil têm agradado em 

cheio os frequentadores, sendo os aparelhos ocupados ao longo de todo o dia por 
pessoas que buscam principalmente fortalecimento e alongamento dos músculos e das 
articulações. Com  relação à conservação, a falta desta em aparelhos pode causar 
acidentes, devendo assim, haver periodicamente uma manutenção adequada para que 

a estrutura da academia ao ar livre seja adequada ao uso. Desta forma, o objetivo é 

oferecer à população do Bairro Cristo Redentor e arredores, um local ao ar livre, 
gratuito, para a prática de atividades físicas. 

À apreciação dos Nobres Pares. 

SALADAS SESSÕES, JOÃO MANOEL DE LIMA E SILVA, 3 DE DEZEMBRO DE 2019. 

Paulo 5 - Dutra Pereira 
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