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0 vereador Fabio dos Reis Vicenzi, no uso de
suas prerrogativas parlamentares, etc;

Indica ao Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal ARMANDO
ROSSAFA GARCIA, bem como, a Secretaria Municipal de Educaÿao MARILZA
BARBOSA DE ALMEIDA MARQUES, as providencias que se fizerem necessarias,
junto ao setor competente da municipalidade, no sentido realizar estudos visando
a construfao deSalas Ritmica nas escolas municipals.

1USTIFICATIVA:

0 desenvolvimento de um municipio nao deve ser verificado, apenas, pelo
volume de riqueza que produz. Outros bens, imateriais, tambem devem ser levados
em considerafao, por exemplo, k cultura. Os beneficios que a arte traz para a vida
dos individuos que entram em contato com ela sao imensurdveis. A danfa em
especial, proporcionam uma melhor qualidade de vida, pois trabalham o corpo e a
mente, causando uma melhora expressiva em todos os sentidos.

Nesse contexto, cabe a escola abrir espafo para as experiences artisticas,
em especial, para os v£rios elementos que a danÿa oferece. E impossfvel nao
considerar sua presenÿa na atualidade e no contexto escolar, fazendo-se presente
como conteudo da Educaÿao Fisica. Por sua vez, tern se encontrado muitas
dificuldades para a sua aplicafao pratica, dificuldades estas devido a falta de
espafo adequado, pois, 6 necessario a construÿao de uma sala ampla, uma vez que,
o numero de alunos e expressivo, chegando a mais ou menos 30 alunos. No
entanto, vale ressaltar ainda, que a sala nao sera usada somente para dan?a, mas
tambem, para outros projetos como capoeira e teatro.

Sendo assim, no intuito de valorizar esta atividade, bem como o trabalho
dos professores e o desenvolvimento dos alunos, faz-se necessciria referida
sugestao. Dai a razao da presente propositura que esta a merecer a Atenfao do
Executivo Municipal

Sala das Sessoes Dr. Jodo Alfredo do Amaral Ribeiro,
09 de setembro de 2016
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