
Requerimento nº 52/2014

Itapoá, 17 de outubro de 2014.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

ATT.: Exmo. Sr. Sérgio Ferreira de Aguiar – Prefeito.

Itapoá-SC

Assunto:  requer informações sobre a manutenção e o plano de investimento para

os aparelhos de ginástica em praças de Itapoá.

Excelentíssimo Prefeito,

Os vereadores que subscrevem requerem informações, conforme dispõe

o art. 17 da Lei Orgânica de Itapoá e o art. 123, § 3°, inciso X do Regimento Interno

desta  Casa  de  Leis,  e  também  conforme  disposições  contidos  na  Lei  12.527,  de

18/11/2011, sobre as seguintes questões:

1. Existe a previsão de novos aparelhos de ginástica para serem instalados

nas praças e/ou outros locais em Itapoá. Se existe, quais os projetos em andamento.

2. Com  a  retirada  dos  equipamentos  de  ginástica,  e  o  término  da

manutenção,  quais  as  atividades  esportivas  promovidas  pelo  Município  para

substituição das práticas esportivas promovidas aos idosos de Itapoá.

3. As academias ao ar livre incentivam a população a se mexer e a sair do

sedentarismo sem gastar nada, portanto quais as ações promovidas pela Secretaria de

Esportes nesse sentido.
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Justificativa

As informações solicitadas são necessárias para verificar os planos de

investimento nas academias ao ar livre, em que o Poder Público incentiva a população

a se mexer e a sair do sedentarismo sem gastar nada. Muitos moradores têm cobrado

por  medidas  do  Poder  Público  nesse  sentido,  especialmente  os  nossos  queridos

idosos. Eles possuem o hábito saudável de caminhar na praia, e as praças na beira

mar  proporcionavam  importante  ferramenta  para  a  realização  de  alongamentos  e

exercícios específicos, extremamente importantes para todos os moradores, mas com

destaque para os idosos.

Conforme verificado e justificado pela Prefeitura, as antigas academias ao

ar livre apresentavam equipamentos de qualidade não compatíveis com um munícipe

litorâneo. Assim, por decisão do Poder Executivo, os equipamentos deixaram de terem

manutenção e foram retirados das praças. Entretanto, após um longo período, ainda

não há uma proposta alternativa para a promoção de atividades físicas, incentivada

pelo Poder Público.

Em anexo ao requerimento, foto para ilustrar a situação de abandono das

antigas academias ao ar livre.

Atenciosamente,

Geraldo Rene Behlau Weber

Vereador – PSDB

Osni Ocker

Vereador – PR

Carlito Joaquim Custódio Jr.

Vereador - PR

Márcia Regina Eggert Soares

Vereadora – PSDB
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ANEXO – FOTO DA ANTIGA ACADEMIA AO AR LIVRE EM ITAPOÁ (CENTRO), NO

DIA 16/10/2014, NA RUA DO MATERIAL DE CONTRUÇÃO MENDONÇA
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