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Distribuição Lei 6.538/78, Art. 40, § 1º

Deputado Sargento Rodrigues
destina academia de musculação

para os militares do 38º BPM,
localizado em São João del-Rei

Sargento Rodrigues destinou, 
através de emenda parlamentar 
de 2016, R$59.500,00 para 
aquisição de equipamentos para a 
montagem de uma academia de 
musculação na sede do 38º BPM, 
tais como: halteres, anilhas, 
barras, bicicleta, esteira, supino, 
pulley, extensor, flexor, banco 
adutor e cross over.



                                                                                              Aparelho Quantidade Valor total  
Banco regulável - banqueta - estrutura tubular metálica em aço tipo assento. 2 R$ 2.580,00

Cross over, projetada com base da máquina elevada do solo, estrutura construída em tubos de aço carbono redondos. 1 R$ 3.549,00

Banco adutor mais abdutor (aparelho de musculação) - banco adutor + adutor conjugado 2 R$ 7.740,00

Flexor sentado - aparelho para ginástiva e musculação - tipo flexor sentado; estrutura: aço carbono redondo;
disposição de flexão; pernas e glúteos. 1 R$ 4.128,00

Extensor - aparelho para ginástica e musculação - tipo: cadeira extensora; estrutura: tubo de aço carbono redondo;
dispositivo de flexão: pernas; cadeira extensora, projetada com base da máquina elevada do solo; estrutura construída
em tubos de aço. 1 

R$ 4.128,00

Peitoral dorçal - aparelho para ginástica e musculação - tipo: aparelho peitoral dorsal; estrutura em aço carbono. 1 R$ 4.214,00

Pulley com remada - aparelho para ginástica e musculação - tipo: remada livre; estrutura em aço construída em 
tubos de aço carbono redondos. 2 R$ 8.170,00

Supino três posições - supino sentado, projetada com a base da máquina elevada do solo, estrutura construída em 
tubos de aço carbono redondos. 1 R$ 1.634,00

Esteira Ergométrica - material estrutura: aço carbono SAE 1020, acabamento estrutura pintura eletrostática, cor preta 2 R$ 10.320,00
Bicicleta Ergométrica - modelo: horizontal; painel em LCD ou LED, sistema de telimetria, monitoração cardíaca por 
Hand Grip, material estrutura aço carbono SAE 1020. 2 R$ 8.256,00

Anilhas para ginástica - matéria prima: ferro fundido; peso 2 kg. 5 R$ 86,00

Anilhas para ginástica - matéria prima: ferro fundido; peso 3 kg. 5 R$ 129,00

Anilhas para ginástica - matéria prima: ferro fundido; peso 4 kg. 5 R$ 172,00

Anilhas para ginástica - matéria prima: ferro fundido; peso 5 kg. 10 R$ 430,00

Anilhas para ginástica - matéria prima: ferro fundido; peso 10 kg. 12 R$ 1.032,00

Anilhas para ginástica - matéria prima: ferro fundido; peso 15 kg. 2 R$ 258,00

Anilhas para ginástica - matéria prima: ferro fundido; peso 20 kg. 5 R$ 860,00

Barra para encaixe de halteres/anilhas - matéria prima: aço 2 R$ 344,00

Barra para encaixe de halteres/anilhas - matéria prima: aço 2 R$ 326,00

Barra para encaixe de halteres/anilhas - matéria prima: aço cromado; formato: reta com fechos de rosca 3 R$ 462,00

Halteres para ginástica e recreação - peso: 2 kg; matéria prima: ferro fundido. 2 R$ 34,00

Halteres para ginástica e recreação - peso: 3 kg; matéria prima: ferro fundido com pintura por imersão. 2 R$ 50,00

Halteres para ginástica e recreação - peso: 4 kg; matéria prima: ferro fundido com pintura por imersão. 2 R$ 68,00

Halteres para ginástica e recreação - peso: 5 kg; matéria prima: ferro fundido com pintura por imersão. 4 R$ 172,00

Halteres para ginástica e recreação - peso: 6 kg; matéria prima: ferro fundido com pintura por imersão. 2 R$ 102,00

Halteres para ginástica e recreação - peso: 7 kg; matéria prima: ferro fundido com pintura por imersão. 2 R$ 120,00

Halteres para ginástica e recreação - peso: 8 kg; matéria prima: ferro fundido com pintura por imersão. 2 R$ 136,00

Veja a lista completa dos aparelhos adquiridos

Temos que nos preocupar com a saúde e 
bem-estar dos nossos bravos companheiros de 
farda. Eles necessitam ter uma boa saúde para 

proteger a sociedade e toda a população mineira.
Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues
visitou o 38º BPM, ocasião em que
acompanhou as obras de instalação
da academia de musculação.


