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PROJETO DE LEI N" 037, 19 DE MAIO DE 2022.

EMENTA: Propôe a implementação do tênis de mesa
e futmesa nas escolas municipais e praças
públicas da cidade de Barreiras como mo-
dalidades alteÍnativas para prática de ativi-
dades físicas

A câmara Municipal de vereadores de Barreiras, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuiçoes legais, APROVA:

Art.1o A prática do tênis de mesa e do futmesa deverão ser incentivadas na dependência

das escolas municipais por meio da aquisrção de mesas, bolas, raquetes e redes adequa-

das à prática destas modalidades, sendo fundamental:

| - A liberaçâo das práticas destas atividades nos intervalos escolares;

ll - Permissão de acessos às dependências das escolas para a prática das referidas ativi-

dades físicas no turno inverso ao das aulas.

Art. 20 o Poder Executivo, apoiará as iniciativas que visem à valorização e a divulgaçáo

destes esportes, além de outras modalidades desportivas, fomentando competições, de-

monstrações, em praças e demais locais públicos do município de Barreiras.

l- o Poder Executivo, poderá fomentar parcerias, para a disponibilizaçáo de mesas das

referidas modalidades nas principais praças e parques, incentivando a prática de ativida-

des fisicas.

Art. 3 o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 19 de maio de 2022
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto propÕe a implementação das modalidades esportivas do
tênis de mesa e do futmesa nas escolas e praças municipais como modalidades al-
ternativas para a prática de atividades físicas, sendo que tais esportes podem ser
praticados por pessoas de ambos os sexos, e todas as idades, sendo esportes de
fácil aprendizagem e acessibilidade.

Destaque-se que tais modalidades espoíivas propiciam a melhora da coor-
denação motora e flexibilidade, além do fortalecimento do sistema cardiorrespirato-
rio.
Propiciam também o aumento da concentraçâo, da socialização e a diminuição da
ansiedade.

Tendo em vista que grande parte das escolas municipais carece de quadras
cobertas para a prática esportes no inverno e dias de chuva, o tênis de mesa e o
futmesa serão uma alternativa para a prática esportiva em dias chuvosos.

Sala das Sessôes, 19 de maio de 2022
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