___________________________________________________
REQUERIMENTO N° 031/2022, DE 21 DE MARÇO DE 2022.
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Caridade
EMENTA: Requer da Sra. Prefeita Municipal, o retorno
das aulas de Zumba, em Campos Belos, Caridade –
Sede e em São Domingos.
A Vereadora Sad Lutfi de Lemos Moura, signatária do partido PSD, com assento nesta
Augusta Casa Legislativa e, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem,
respeitosamente, a presença de V. Exa., requerer, depois de ouvido o soberano
Plenário, seja enviado ofício à Sra. Prefeita Municipal de Caridade, Maria Simone
Fernandes Tavares, solicitando o retorno das aulas de Zumba, em Campos Belos,
Caridade – Sede e em São Domingos.
Sala das Sessões do Plenário Vereador Vicente Ricardo Lima, aos 21 de Março de 2022.

Sad Lutfi de Lemos Moura
Vereadora - PSD

JUSTIFICATIVA
Senhor Presidente,
Senhora Vereadora,
Senhores Vereadores,
As aulas de Zumba trazem diversos benefícios para quem as pratica, dentre esses
benefícios podemos destacar: gasto calórico, aumento do metabolismo, eliminação de
toxinas e recrutamento de vários músculos.
Assim definimos aulas de Zumba: Ao experimentar uma aula de Zumba você sentirá

o aumento da energia no seu corpo. Essa festa com dança, de inspiração latina e fácil
de acompanhar, estimula os sentidos e trabalha a alma e o corpo, em uma explosão de
alta energia: você se sentirá revigorado, renovado e cheio de vida. As aulas de Zumba
incorporam ritmos exóticos, como salsa, merengue, dentre outras, e, antes que
perceba, você verá seus níveis de energia nas alturas! Não existe outra aula como essa.
Ela é fácil de acompanhar e totalmente empolgante, além de uma excelente
oportunidade para fazer novos amigos e extremamente importante para a saúde.
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Não temos como falar de aulas de Zumba sem dizer o quanto as mesmas se
popularizaram de alguns anos para cá. Hoje, o ritmo é mundialmente conhecido. Em
menos de 10 anos, a modalidade já licenciou mais de 7 mil instrutores. Além disso,
também existem aproximadamente 200 mil academias especializadas e mais de 15
milhões de praticantes em 180 países.
As aulas de Zumba trazem uma explosão de energia para o seu corpo. Nada de ficar
quietinho no canto da sala observando os seus colegas! Vai ter que agitar, e agitar
bastante!
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