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ExcELENTísstruo sENHoR pRESTDENTE DA cÂruana DE vEREADoRES DE

BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA.

Os Vereadores abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vêm

requerer a V. Ex." que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada

ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal João Barbosa de Souza Sobrinho, a seguinte

Indicação: Piotocolo
emaLt

"A abertura das academias de Barreiras, a partir de segunda -feira, dia 31 de

maio de 2021, com 50%o (cinquenta por cento) da capacidade de atendimento,

com obediência a protocolos sanitários".

JUSTIFICATIVA

A presente indicação submetida a análise, têm por objetivo reconh prática

de atividades físicas em academias e outros espaços públicos e privados como

atividade de saúde e terapêutica, inclusive para recuperação aos pacientes com

sequelas pós COVID-19, o que requer o funcionamento das academias, seguindo as

orientações das autoridades sanitárias.

Os benefícios da atividade física regular são i.números, entre eles a capacidade

de melhotar a circulação sanguínea, fortalecer o sistema imunológico, ajudar no

emagrecimento saudável, diminuir o risco de doenças cardíacas e fortalecer os ossos,

promover o bem-estar físico e mental, entre outros. A prática frequente de atividades

físicas é estimulada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) juntamente com o

Ministério da Saúde, isto porque o bom condicionamento físico está diretamente

associado a melhor ativação do sistema imunológico.
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A nossa Carta Magna trata de forma clara que a saúde é um direito de todos e um

dever do poder público, de prover as condições necessárias para o melhor

desenvolvimento do pleno exercício deste direito consagrado no artigo 6' da nossa

Constituição Federal, através de políticas econômicas e sociais com foco na redução

de doenças tanto físicas como psíquicas.

Nos termos do artigo 2' da Lei 8080/90, "a saúde é um direito fundamental do ser

humano, devendo o Estado prover as condiçÕes indispensáveis ao seu pleno

exercÍcio".

Assim, em virtude da relevância do tema para a sociedade, julgamos ser

importante essa discussão em nossa Casa Legislativa, no que apresentamos a

indicação à apreciação dos meus nobres pares e já solicitamos o apoio a esta

iniciativa.

Sala das Sessões, 28 de maio de 2021.

TEIXEIRA VALD SANTOS FILHO

CARMÉLIA CARVALHO DE SOUZA
Vereadora - PP

Vereador- PP Vereador- DEM

IRES DE SANTANA
Vereador- PSD
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FRANCISCO BEZERRA SOBRINHO
Vereador- MDB

DE DEUS

MARTA oa§ QBAÇAS M. Do E. sANro
Vereadora'- DEM

ROZ FILHO
REPUBLICANOS

,=t ,fukà,s. cHAVEs
Vereadora- PP

IVETE MARIA C. DE S. RICARDI
Vereadora- AVANTE,.

IOÃo FELIPE DE MELo LAcERDA
Vereador- DEM

SILENO DE CERQUEIRA B. DOS SANTOS
Vereador- PSD

YURE RAMON DA SILVA CUNHA
Vereadôr- MDB
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Vereadora- REPUBLICANOS

Vereadora- AVANTE

Vereador- DEM
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