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0 vereador FABIO DOS REIS VICENZI, no uso de suas
prerrogativas parlamentares, etc;

Indica ao Excelentissimo Senhor Prefeito ARMANDO ROSSAFA GARCIA,
as providencias que se fizerem necessarias, junto ao setor competente da
municipalidade no sentido de realizar estudos visando a compra de mesas de
"Pingue Pongue", mais conhecidas como Tenis de Mesa para implantaÿao em locais
publicos do municfpio.

JUSTIFICATIVA:

Um dos esportes mais populares do mundo e o Tenis de mesa conhecido como "pingue-
pongue". Sua pratica trabalha com todo o organismo, trazendo diversos beneficios para seus
praticantes, principalmente para as crianfas, pois ajuda no desenvolvimento da coordenagao
motora, do raciocinio rapido, na aprendizagem e faz com que a crianÿa de uma forma gostosa
desenvolva os sentidos, adquire habilidades para usar as maos e o corpo, reconhecer objetos e
suas caracteristicas, textura, forma, tamanho, cor e som. Sem contar que brincando, a crian?a
entra em contato com o ambiente, relaciona-se com o outro, desenvolve o fisico, a mente, a
auto-estima, a afetividade, e torna-se ativa.

Cabe ressaltar que a pratica do Tenis de Mesa pode ser realizada em diversos espa?os,
principalmente em espafos publicos ao ar livre, como pranas e quadras, e que os
equipamentos sao baratos, visto que sao necessarios apenas as mesas, redes, raquetes e as
bolinhas.

Portanto trata-se de uma iniciativa muito bem vinda, que trabalha com diversas
capacidades fisicas, auxiliando na socializagao de seus praticantes que encontram no esporte o
espirito de cooperagao e amizade.

Dai a razao da presente propositura estar a merecer a atenÿao da Administrate Municipal.

Sala das Sess5es Dr. JoSo Alfredo do Amaral Ribeiro,
09 de setembro de 2016
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