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INDICAÇÃO N°. 084/2017

N°: 084/2017

Presidente

O Vereador ADAUTO ALVES DE MACEDO, autor da presente Indicação, requer

que, ouvido o Soberano Plenário desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao

Excelentíssimo Senhor FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JÚNIOR, Prefeito Municipal

de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, sugerindo o encaminhamento de expediente

ao Diretor- Presidente da FUDESPORT, Senhor MARCELO FERREIRA MIRANDA,

solicitando equipamentos para a concretização do Projeto TÊNIS SOLIDÁRIO, com o fim

de contemplar crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade, no município de

Rochedo-MS, como se segue:

- 02 Redes de tênis;

- 02 Hastes;

- 10 Raquetes de 27";
- 08 Raquetes de 23";

- 07 Raquetes de 19";

- 60 Bolas de ténis com pressão (profissional);

- 40 Bolas de tênis sem pressão (iniciante);

- 65 Camisetas.

JUSTIFICATIVA

A prática esportiva é salutar e pode envolver as crianças e adolescentes em

ambiente saudável, longe da ociosidade e dos vícios da vida moderna. Nossa cidade
precisa implementar iniciativas que venham de encontro a essa premissa.

Nessa perspectiva, o poder público precisa apoiar o Terceiro Setor, as organizações

sociais sem fins lucrativos que atuam nos serviços públicos não exclusivos, na assistência

social, na saúde, na educação e, principalmente, no esporte.
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o referido Projeto, TÊNIS SOLIDÁRIO, transcorrerá nas dependências da Escola

POlO DO SABER, sob a supervisão da Prefeitura Municipal de Rochedo, da

FUNDESPORT, do Conselho Tutelar e dos pais ou responsáveis, no período de 12/10/17

a 12/10/19.
Além do objetivo de aprender a jogar tênis, é oportuno promover política pública

com ação afirmativa para garantir a inclusão social na seleção dos futuros atletas-

aprendizes.
Nesse sentido, a ideia preferencial é selecionar 25 crianças e adolescentes (15 pelo

CRAS e 10 pelo Conselho Tutelar), masculinos e femininas, entre 6 e 16 anos de idade,

em situação de vulnerabilidade, pessoas que não têm como se defender, possuem

características diferentes das demais em razão da orientação sexual, gênero, idade ou

condição social, salvo deficiência física, considerando que ainda não há estrutura para

inseri-los no presente Projeto.
Na mesma senda, devem ser contempladas as Minorias, pessoas oriundas de

grupos numericamente inferiores em relação ao todo, não dominantes na sociedade

(negros, índios, quilombolas, ciganos).
As atividades serão desenvolvidas em meio período do dia, sem prejuízo das

atividades escolares dos infantes, sem ânus financeiro para as famílias e para o

município.

Plenário das Deliberações "Ademar Gomes Sandim", em Rochedo 15 de Agosto de 2017.
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