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EMENTA: Autoriza a instala~ao, nas pra~as e
parques municipais, de equipamentos de
academia especialmente desenvolvidos para
crian~as, cadeirantes e terceira idade, nas
condi~6es que especifica.

Art. 10 - Fica 0 Executivo Municipal autorizado a instalar, nas pra~as e
parques municipais, equipamentos especialmente desenvolvidos para 0 lazer e
recrea~ao de crian~as, cadeirantes e terceira idade, visando, estimular a
atividade ffsica de maneira descontrafda e inteligente com aparelhos
confortaveis e adaptados ergonomicamente aos seus usuarios.

Art. 2° - Para os efeitos desta lei, consideram-se cadeirantes aqueles
que, em razao de necessidades especiais das quais sejam portadoras,
necessitem fazer uso, p~rmanentemente, de cadeira de rodas.

Art. 3° - as equipamentos serao instalados, gradativamente, de acordo
com as disponibilidades financeiras do Municfpio, com prazo maximo de 12
meses.

Art. 4° - as logradouros Publicos onde serao instalados os
equipamentos deverao contar com acesso para cadeirantes.

Paragrafo Unico - Nos logradouros Publicos a que se refere 0 "caput"
deverao ser afixadas placas indicativas, com a seguinte informa~ao:

Art. 5° - As despesas com a execu~ao desta lei correrao por conta das
dota~6es or~amentarias proprias, suplementadas se necessario.



JUSTIFICATIVA: 0 presente projeto de lei tern por finalidade contribuir
para a efetividade dos objetivos de "igualdade" e "participac;ao plena"
especialmente dos portadores de deficiencias f1sicas.

E visfvel, ana apos ano, 0 crescimento do grau de conscientizac;ao da
sociedade nas ac;6esrelativas as pessoas portadoras de necessidades especiais,
mas nao bastam apenas medidas de reabilitac;ao voltadas para 0 indivfduo
portador de deficiencia, a nossa sociedade deve reconhecer que, por mais
esforc;osque se fac;a em materia de prevenc;ao, sempre havera urn numero de
pessoas deficientes e de pessoas incapacitadas, devendo-se identificar e
eliminar os obstaculos a sua participac;ao plena.

Nesse sentido, a inclusao social e fator determinante e sua efetivac;ao
deve se dar desde os primeiros anos de vida da pessoa portadora de
deficiencia, por isso nada mais justa que 0 Poder Publico deva procurar fazer
com que todos os beneffcios obtidos grac;as aos programas de
desenvolvimento, cheguem tambem aos cidadaos deficientes.

No processo de planejamento geral e na estrutura administrativa de
todas as sociedades deveriam ser incorporadas medidas neste sentido. E 0 que
se pretende no presente caso, ampliando a participac;ao dos portadores de
deficiencia f1sica na vida social, mediante 0 acesso as instalac;6es publicas de
lazer e divertimento.

o principal objetivo deste Projeto de Lei e permitir a inclusao social de
crianc;ase adultos portadores de mobilidade reduzida, ja que os equipamentos
podem ser utilizados por quem possui necessidades especiais ou nao.

o Poder Publico pode, sancionando tal Projeto de Lei, dar sua parcela de
contribuic;ao em favor de uma grande parcela de nossa populac;ao, razao pela
qual contamos com apoio dos nobres pares para aprovac;aodesta proposta.






