Vereadores
solicitam
instalação
de
mais
três
academias ao ar livre
Os vereadores Gilberto Daniel (PRB), o Gil do Gás, Jussival
Marques de Souza (PMDB) e Renato Bispo Caroba (PT) solicitaram
à Prefeitura de Arujá a instalação de mais três academias ao
ar livre no município. Os bairros indicados pelos
parlamentares foram Parque Judith, Jacarandás e Jardim Real,
respectivamente.

“A reivindicação pela instalação de uma academia no parque
Judith é antiga”, defendeu o parlamentar Gil do Gás (PRB) na
indicação 2914/15. Segundo ele, a rua Benedito Miguel Moura,
local indicado para colocação do equipamento, não tem saída e
já conta com um parquinho destinado às crianças. “Queremos dar
a estes moradores o mesmo privilégio de outras regiões da
cidade”, afirmou Gil ao pedir urgência na execução da obra.
O vereador Jussival Marques (PMDB) designou a rua das
Palmeiras em frente ao nº 1111 no Jardim Jacarandás como ideal
para receber uma academia. Ele explicou na indicação nº
2910/15 que muitos moradores do bairro não têm condições de
financiar uma atividade esportiva e poderiam se exercitar
neste espaço. “A academia ao ar livre é muito importante para
a saúde da população e ajuda na melhoria da qualidade de
vida”, destacou.

A rua Rio de Janeiro no Jardim Real foi a apontada pelo
petista Renato Caroba como ponto ideal para instalação de
academia e playground. Conforme explicou na indicação 2881/15,
o bairro conta com uma praça que poderia se transformar em uma
área de lazer. “Há muito tempo os moradores pedem esses
investimentos, pois o local serviria para toda a família”,
destacou o parlamentar.

Arujá conta atualmente com 22 academias ao ar livre, segundo
informou a Diretoria de Comunicação da Prefeitura. Elas estão
instaladas nos bairros Arujamérica, Jardim Real (2), Jardim
Pinheiro, Mirante, Jardim Fazenda Rincão, Jardim Rincão,
Jardim Via Dutra, Avenida Amazonas (para cadeirantes), Avenida
João Manoel (2), Jardim Limoeiro, Chácara Copaco,
Jordanópolis, Nova Arujá, Parque Rodrigo Barreto (quatro,
sendo duas na avenida D,uma na rua 6 e uma na avenida E),
Jardim Emília, Recanto Primavera e Vila Pilar. Todos os
equipamentos contam com placas informativas indicando o tipo
ou os tipos de exercícios que podem ser executados.
Aprovadas por unanimidade, as indicações serão encaminhadas à
Prefeitura para análise.
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