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Tianguá- CE

SenhorPresidente,

-
No uso de minhas prerrogativas regimentais, em conformidade com o que

dispõe o artigo 136, do regimento Interno, INDICOa V. Exa., que após aprovação em

Plenário, oficie ao Exmo. Prefeito Municipal o que se segue:

PROJETO DE INDICAÇÃO PARA IMPLANTAR O “BEACH TENNIS”
NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.

JUSTIFICATIVA

A presente Indicação, que tem como objetivo fomentar a pratica dessa

modalidade de esporte (beach tennis) para os nossos municípes, pois a mesma é de facil

execução e excelente opção para melhorar o condicionamento físicoe cuidar da saúde

dospraticantes.

] Em nosso município existem diversas áreas institucionais que podem ser

|] adequadas como: praças, ginásio esportivo ou até mesmo outras áreas comoas de
||loteamentos que são reservadas para a edificação de equipamentos públicos que podem
[É ser utilizadas para essa finalidade: beach tennis.

“O beach temis foi criado em meados de 1987 na província de Ravennana, na

'º

Itália. Em 1996 o esporte começoua se profissionalizar. Atualmente, este esporte tem
| uma mistura do tênis tradicional, vôlei de praia e badminton (um esporte semelhante ao

tennis) e suas regras e práticas vêm se modificando ao longodos anos. Segundo a ITF

(Federação Internacional de Tênis) ele é praticado por mais de 500 mil pessoas

espalhadas em todos os continentes, independentemente de sexo e idade”. FONTE:

http://cbt-
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Será um passo muito importante para o nosso municipio a implantação dessa

modalidade de esporte, pois trata-se de mais uma opção de lazer, proporcionando a
realização de exercicio físico como uma forma saudável e de graça para cuidar da

saúde.OBeach tennis traz inumeros benefícios, e um deles é o fortalecimento do sistema

cardiovascular, por conta de sua intensidade e dinâmica, realizadas na areia.

Por esta razão peço aos meus Pares da necessidade da aprovação desta

proposição.

Plenário Vereadora Gláucia Marques da Câmara Municipal de Tianguá, aos 09 de
Setembro de 2022.
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