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Indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Machado, para 
que estude junto a Secretaria competente a possibilidade de instalar 
academia ao ar livre no campo do Polvilho, bairro Polvilho proximo ao mercado 
SONDA da Avenida Tenente Marques - Cajamar-SP.
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JUSTIFICATIVA

Justifico a presente indicagao, tendo em vista sabemos que o exercicio 
fisico se enquadra na politica da medicina preventiva. No Brasil, cidades como 
Curitiba, Rio de Janeiro, e Sao Paulo Capital ja disponibilizam essas 
academias gratuitamente para seus cidadaos. Os equipamentos das 
academias ao ar livre nao tern peso e usam apenas a forga do corpo para 
exercicios de musculagao e alongamento. Trata-se de sistema que se adapta

criando resistencia e gerandoao usuario com o peso do proprio corpo 
beneficio personalizado, independente de idade, peso e sexo.

Sao indicados para maiores de 12 anos e principalmente para pessoas 
da terceira idade, que perdem naturalmente parte da forga muscular 
passar dos anos, mas podem ser usados por qualquer pessoa, funcionando 
como academia de ginastica ao ar livre. Criando o habito de exercitar-se, o 
munlcipe diminui o risco de doengas cardiovasculares, evita lesoes nas 
articulagoes, aumentando a disposigao fisica e psicologica para o dia a dia. 
Entre 20 e 80 anos de idade, o declinio cumulative na massa muscular do 
esqueleto humano equivale a 35% a 40%. A perda de massa muscular nao 
resulta em perda de peso, devido a natural substituigao correspondente de 
gordura corporal. Por isso, defendo sempre o exercicio fisico e o bem-estar do
cidadao.
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Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 16 de fevereiro de 2.022.
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Oficio n° 041 - GP

Cajamar, 24 de fevereiro de 2022

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas das 
Indicates de n°s 103/2022 a 162/2022, de autoria dos nobres Vereadores: Adilson 
Aparecido Pinto; Alexandra Dias Martins; Cleber Candido Silva; Diogo de Carvalho 
Utsunomiya; Edivilson Leme Mendes; Flavio Alves Ribeiro; Izelda Gongalves 
Carnauba Cintra; Jefferson Rodrigo Oliveira Silva; Jose Adriano da Conceigao; 
Manoel Pereira Filho; Marcelo da Rocha Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e 
Tarcisio Moreira de Carvalho, apresentadas na 2a Sessao Ordinaria, realizada no dia 
23 de fevereiro de 2022.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de 
elevada estirna e distinta consideragao.
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SAULO ANDERSON RODRIGUES 
Presldente
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DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP

0 3

Recebidopor

m AN OKA oh 555 - CEP: 07752-000 - CENTRO - CAJAMAR - SP 
a ■ f.4(^6420 / 4446-6844 / 4446-6066

•■aA V. PROP. WA.
e-mail: cmclc@tena.a>m.brw w v .ea i mu aea j ama r.s |


