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INDICAÇÃO Nº 18/2021 

O Vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei 

Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Câmara Municipal, e após anuência 

deste Plenário, INDICA respeitosamente, ao Executivo Municipal o funcionamento da 

Academia de Saúde localizada no Conjunto Monte Verde, munícipio de Baldim/MG e 

limpeza do local. 

JUSTIFICATIVA 

 

O conjunto Monte Verde possui uma Academia ao Ar Livre sendo necessário a limpeza 

do local e incentivo para a prática de atividade física; 

O local encontra-se desleixado, servindo de esconderijo para vândalos,necessitando 

urgentemente de uma limpeza, retirada do lixo e funcionamento da Academia ao 

Livre;  

Na oportunidade, sugiro ao Excelentíssimo Senhor Prefeito o nome do programa 

“GINÁSTICA PARA TODOS”, com a efetivação das seguintes ações: 

1. A gestora do programa Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria 

com a Secretaria Municipal de Saúde ficará responsável pela elaboração de um 

plano de trabalho, com dias e horários para a execução do programa; 

2. Divulgação do cronograma nos locais que possuam à Academia; 

3. Contratação de um Instrutor para promoção das atividades físicas, 

entretenimentos e inteiração entre a comunidade; 

Solicito ainda que, este programa de promoção à saúde seja estendido a todo local que 

possua uma Academia ao Ar livre no munícipio de Baldim, com o objetivo de 

aproveitar os espaços físicos, promover práticas de educação em saúde que 

contribuíra para a melhoria de vida e aumento do nível de atividade física no 

Município. 

Certo da aprovação dos membros da Casa Legislativa, e acolhimento da proposição 
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pelo Executivo Municipal, agradeço. 

 

Atenciosamente; 

 

Moacir Eudes de Sena 

VEREADOR 


