
         

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES 

ESTADO DE SÂO PAULO  

                

INDICAÇÃO Nº  / 2022 

 

Eu, o vereador Alexandre Campos, no uso da 
atribuição que me confere o artigo 133 do 
Regimento Interno desta Casa Legislativa, 
INDICO ao chefe do poder executivo embuense 
a instalação de equipamentos de academia 
pública ao ar livre na Avenida João Paulo II, 
onde funcionava a base da Polícia Militar do 
bairro Santa Teresa, inclusive onde fica o atual 
estacionamento também. 

 

JUSTIFICATIVAS: 

 

Considerando tratar-se de um espaço estratégico: são aproximadamente 1,6 mil m2 (mil e 
seiscentos metros quadrados), que, apesar disso, não reverte à comunidade toda sua 
potencialidade de utilização para o lazer.  

Considerando que a área em questão tem todas as qualificações geográficas e estruturais para 
receber a academia ao ar livre, seguindo a tendência de outros pontos do município. 

Considerando os benefícios para a população: gratuidade dos exercícios; promoção do bem-
estar físico e emocional; melhora da integração social e da comunicação; fortalecimento dos 
músculos e das articulações; diminuição do risco de doenças cardíacas e coronarianas; 
diminuição do risco de diabetes; melhora da coordenação motora e do condicionamento físico. 

Considerando os benefícios para a Administração Pública: disponibilidade do terreno - não há 
necessidade de investir em novas urbanizações porque o local já está restaurado. Viabilidade de 
implantação, porque já existe um modelo por parte do governo estadual para atender parcerias 
com as prefeituras dos municípios e o próprio município já é experiente neste tipo de aquisição. 
O custo-benefício do investimento é positivo porque trata-se de um modelo de benfeitoria em 
que os equipamentos têm longa durabilidade, contam com a simpatia popular e seguem um 
padrão de compra bem-sucedido e comum em muitos lugares. 

Considerando ainda o espaço extra, que é o imóvel coberto onde ficava a base militar, que 
agora pode abrigar uma brinquedoteca, uma lan house pública ou qualquer outra aplicação útil 
para a comunidade. 

 

Embu das Artes, 11 de março de 2022. 

 

 

                                                             _________________________________ 

                                    Alexandre Campos 

                                   Vereador 


