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PROPOSIÇÃO Nº. 037/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

Nos dias atuais, muitas pessoas não reúnem condições de frequentarem uma academia 

para praticarem atividades físicas, principalmente os moradores da área rural, onde não há 

academias, tampouco parque infantil.  Em virtude disso uma academia e um parque infantil ao ar 

livre a serem implantados onde se tem o espaço e ao mesmo tempo em que, o mesmo  já é  

frequentado por moradores das adjacências surge como uma alternativa que irá contribuir com o 

bem estar das pessoas, sendo  capaz de atender a uma grande parcela da nossa população, 

assim, transformando uma área extensa em um local ainda mais útil, para os adultos e para as 

crianças. 

O Trevo, intercessão de acesso do nosso município aos municípios de Igarapé-Miri e 

Moju é freqüentado por moradores das localidades do entorno que o utilizam para realizarem 

exercícios físicos, onde realizam suas caminhadas, entretanto o local não possui equipamentos 

para realização de atividades físicas, sendo assim seria de muita valia a implantação de uma 

academia pública bem como a implantação de um parque infantil, para que as crianças possam 

brincar, pois muitos pais levam seus filhos para o referido espaço e os mesmos ficam com o 

tempo ocioso.  

Diante ao exposto, requeiro na forma regimental e espero contar com o apoio dos Nobres 

Pares que compõem este Legislativo Municipal que a Mesa Executiva encaminhe expediente a 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que 

a nobre gestora estude a possibilidade de Instalar uma Academia Pública e um Parque Infantil 

ao “Ar Livre” no espaço localizado no Trevo, interseção de acesso do nosso município de 

Abaetetuba aos municípios de Igarapé-Miri e Moju. Que da decisão da Casa seja dado 

conhecimento aos munícipes através dos meios de comunicação do nosso município. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 07 de março 

de 2022.  

Vagner Sena 
VEREADOR - PDT 


