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INDICA QUE SEJA CONSTRUÍDA UMA ACADEMIA NO INTERIOR DO 

CENTRO DE CONVIVER NO DISTRITO DE ALTO COITÉ, DESTINADA 

AOS IDOSOS. 

                      Diante dos preceitos regimentais e com anuência do 

Soberano Plenário, requeiro a Mesa Diretora desta Augusta Casa de Leis, 

que encaminhe expediente indicatório ao Executivo Municipal, 

mostrando-lhe a necessidade acima mencionada. 

 

Senhor Prefeito,  

Senhores Vereadores, 

 

                    Justificamos a presente indicação, levando em consideração 

a necessidade de construção de uma academia no interior do centro de 

conviver no Distrito de Alto Coité, para que os idosos possam ter mais 

uma opção de lazer, bem como com o intuito de estimulá-los a praticar 

exercícios físicos. 

 

Não temos dúvidas de que o Poder Executivo Municipal tem 

procurado realizar uma administração que prima, principalmente, pela 

interatividade, respeito e interesse comum com as comunidades, 

princípios fundamentais para o exercício da democracia. 

 

 Assim, nos sentimos à vontade para recorrer a Vossa 

Excelência, pois, como é sabido por todos, os idosos anseiam por um 

espaço de lazer e bem estar. Logo, com a finalidade de criar mecanismos 
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para a execução deste tão sonhado projeto, este Vereador indica a 

Prefeitura uma possível solução.  

 

Pelos motivos acima mencionados e compreendendo a 

importância da prática de exercícios físicos e de como ela contribui para 

qualidade de vida de uma pessoa, é incontestável a importância da 

construção dessa academia. 

 

Por esta razão, solicito apoio a esta Casa de Leis, pois 

assim estaremos fazendo nosso papel de porta-voz da população 

Poxorense, e desta já, requeiro o acatamento desta indicação pelo 

Excelentíssimo Prefeito Municipal da cidade. 

 

                      Sala das Sessões do Plenário “Tarquínio Soares Silva”, aos 

treze dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezessete. 

 

 

Ver. Edson Pereira Figueiredo  


