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Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N°

AO ÊXMO SR,

9<9^ 72018

Tu MUNICIPAL
Autor: Vereador Guilherme Tiosso

Assunto: "Indica implantação de 'academia ao ar livre'
dentro do Jardim Botânico de Americana."

Presidente

Chancela Mecânica .,

Ato da Me^p^/gfô|ldente>

Senhores vereadores,
Senhoras Vereadoras,

Este vereador tem recebido cm seu g
Botânico Prefeito Carrol Meneghel para;

>s pedidos de munícipes freqüentadores do Jardim

aparelhos de ginástica dentro do perímetro

do parque.

Atualmente, o Jardim Botânico é um dos princ

ontos da cidade quando se trata de visitação

turística e prática de exercícios físicos. Pessoas de todas as idades comparecem ao local todos os dias para
caminhar, correr, praticar espon.es ou até mesmo somente par,
.ir.

É muito importante que o esporte e o lazer sejam incentivados o máximo possível hoje em dia. A vida
da população em geral está cada vez mais agitada, cheia de compromissos e falta tempo para a prática de
exercícios, o que eleva os níveis de estresse e causa danos à saúde de maneira generalizada.
A atividade física pode proporcionar melhores condições de vida e a possibilidade de ser praticada
em local ao ar livre e gratuito c um grande estímulo para a população, haja vista a utilização constante dos
aparelhos já instalados em alguns pontos do município.
Considerando as informações apresentadas, faz-se necessária a instalação de aparelhos de ginástica

dentro do Jardim Botânico Municipal.

4^ ^^%

INDICAMOS, atendidas as formalidades de praxe, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para
que junto ao setor competente da Prefeitura, providencie a referida indicação.

É a indicação.
Plenário Dr. Antônio A. Lobo, em 23 de janeiro de 2018.
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