
GABINETE DO VEREADOR

INDICACAO N° 962 / 2022

Senhor Presidente

Senhores Vereadores

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Machado, para 
que estude junto a Secretaria competente da municipalidade, a possibilidade 
de enviar a esta Casa de Leis, um Projeto que vem de encontro com a 
necessidade da cidade em construir um parque com brinquedos adaptados e 
equipamentos especialmente desenvolvidos para o lazer e a recreaqao de 

deficiencia e / ou portadoras de mobilidade reduzida ecnangas com 
necessidades especiais, conforme Minuta em Anexo.

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente indicagao, tendo em vista a acessibilidade total as
ato de brincar e um direitocriangas com deficiencia neste municipio, o 

garantido pelo Estatuto da Crianga e do Adolescente, em seu art. 16, IV, onde 
estabelece que a crianga tenha o direito a brincar, praticar esportes e divertir- 
se. Para que isso se torne eficaz e fundamental um ambiente adequado, onde 
se tenha seguranga, protegao e acessibilidade.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 30 de setembro de 2.022.
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Minuta de Projeto de Lei

“Dispoe sobre a construgao de um 
parque com brinquedos adaptados e 
equipamentos 
desenvolvidos para o 
recreagao de criangas com deficiencia 
e/ou portadoras de 
reduzida e necessidades especiais, 
no ambito do
Municipio de Cajamar e da outras 
providencias”

Art. 1° Que nossa cidade seja reconhecida nacionalmente atraves desse 
projeto, como ja ocorreu em outras cidades que o realizaram, um parque 
voltado para o lazer e convivencia de crianqas portadoras de deficiencia, 
mobilidade reduzida e com necessidades especiais e seus familiares na cidade 

de Cajamar-SP.

especialmente 
lazer e a

mobilidade

Art. 2° Esse espago comtemplara brinquedos adaptados para criangas 
portadora de deficiencia, mobilidade reduzida e com necessidades especiais. 
Paragrafo Unico - Os brinquedos de que trata o caput deste artigo devem ser 
adequados para o uso de criangas com deficiencia e estarem de acordo com 

de seguranga do Institute Nacional de Metrologia, Normalizagao eas normas 
Qualidade Industrial -Inmetro.

Art. 3° O local de que se trata o art. 1° desta Lei deve se adequar aos 
padroes da Associagao Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT para o facil 
acesso de pessoas com deficiencia.

Art. 4° O parque onde serao instalados os equipamentos devera contar 
com total acessibilidade para as criangas “cadeirantes”.
Paragrafo Unico - No local, a que se refere o “caput” do art. 1°, deverao ser 
afixadas placas indicativas com a seguinte informagao: “Entretenimento infantil 
adaptado para a integragao de criangas com deficiencia”.

Art. 5° Os eventos do calendario municipal que contenham atividades 
destinadas ao publico infantil deverao contar com atividades recreativas 
inclusivas para criangas portadora de deficiencia, mobilidade reduzida e 
necessidades especiais.

Art. 6° A disponibilizagao dos equipamentos adaptados serao instalados 
de forma gradativa, de acordo com a disponibilidade financeira do Poder 
Executivo.
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Art.70 O Poder Executive regulamentara a presente Lei no que couber.

Art. 8° Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao.

FLAVIO COMAJO
VEREADOR

PP-PARTIDO PROGRESSISTA
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JUST1FICATIVA

O presente projeto visa proporcionar acessibilidade total as criangas com 
deficiencia neste municipio. Possui o objetivo de romper barreiras e permitir 

deficiencia tenham contato e possam brincar ao ar livre comque cnangas com
seus familiares. . x .

Lembramos que o papel da escola e incentivar juntamente com a familia
a pratica desse metodo, tornando criangas mais felizes, mais seguras de si do 
mundo e sobre o outro, ambientes mais harmonicos e menos sobrecarregados. 
Todavia a implantagao desse metodo complementar na educagao resultara em 
cidadaos positivamente preparados para a vida.

O projeto beneficiara muitas criangas no municipio. Estudos apontam 
que o ato de brincar traz diversos beneficios para as criangas, dentre^ elas 
permite o autoconhecimento, estimula as competencias, gera resiliency, 
melhora a atengao e concentragao, melhora a expressividade, incita a 
criatividade, desenvolve lagos afetivos, aprende a viver em sociedade, melhora 
a saude e muitos outros beneficios. Por isso dar o direito de brincar e 
fundamental no desenvolvimento de uma crianga. O ato de brincar e urn direito 
garantido pelo Estatuto da Crianga e do Adolescente em seu art. 16, IV, que 
estabelece que a crianga tenha o direito a brincar, praticar esportes e divertir- 
se. Para que isso se torne eficaz e fundamental urn ambiente adequado, onde 
se tenha seguranga, protegao e acessibilidade. A Constituigao Federal de 
1988, em seu artigo 6°, estabelece o lazer como direito social. (Ha que se 
ressalvar que o projeto em epigrafe contem a peculiaridade da atengao as 
criangas com deficiencia em sintonia a Declaragao Universal dos Direitos das 
Pessoas Deficientes) ONU, (1975), da qual o Brasil e signatano, onde 
determine que as pessoas com deficiencia tenham o direito inerente de 
respeito por sua dignidade humana, vez que qualquer que seja a origem, 
natureza e gravidade de sua deficiencia, tern os mesmos direitos fundamentals 
que seus concidadaos da mesma idade. As pessoas com deficiencia tern o 
direito de usufruir dos parques de diversoes para exercer as atividades que 
Ihes sejam permitidas.

Porem, devido as limitagoes de suas condigoes fisicas ou mentals, 
essas pessoas sao, em muitos casos, excluidas, do ponto de vista social, 
acabando por segregar o acesso e uso dos espagos, nao disponibilizando 
brinquedos e equipamentos para os deficientes. A construgao de urn parque 
com brinquedos adaptados e area de esporte e lazer, permitira que a crianga 
com deficiencia, em geral mais retraida devido a dependencia motora ou 
mental, desfrute do prazer de brincar que possui efeito biologico e psiquico 
estimulante, contribuindo positivamente com o crescimento pessoal.
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O Projeto em questao visa garantir a inclusao daqueles que, na 
das vezes, sao prejudicados por nao contarem com espaqos pubhcos 
adaptados, e outras garantias. A intengao e assegurar a acessibilidade ao lazer 
as criangas com deficiencia ou mobilidade reduzida.

Dada minha inspiragao e aliado a legislagao vigente que estabelece que 
todas as criangas gozam de direitos fundamentais inerentes a pessoa humana 
com protegao integral garantindo oportunidades e facilidades para seu 
desenvolvimento fisico, mental, moral, espiritual e social, sendo dever da 
familia, da comunidade, da sociedade e do poder publico assegurar, dentre 
outros, a realizagao do direito ao lazer e a convivencia familiar e comunitana, 
bem como a garantia do principio constitucional da Igualdade, onde todos sao 
iguais perante a lei. Proponho o presente Projeto de Lei e manifesto minha 
confianga na compreensao de sua relevante importancia, rogando pela 
aprovagao pelos nobres vereadores dessa Casa de Leis.

maiona

FLAVIO COMAJO 
VEREADOR

PP-PARtlDO PROGRESSISTA
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Oficio n° 1S3-GP

Cajamar, 14 de outubro de 2022.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa hxcelencia copias autenticas das 
indicates de n°s 396/2022; 492/2022, 618/2022 e de 955/2022 a 998/2022, de 
autoria dos nobres Vereadores: Adilson Aparecido Pinto; Alexandra Dias Martins; 
Cleber Candido Silva; Flavio Alves Ribeiro; Izelda Gongalves Carnauba Cintra; 
Jefferson Rodrigo Oliveira Silva; Manoel Pereira Filho e Saulo Anderson Rodrigues; 
apresentadas na 15a Sessao Ordinaria, realizada no dia 13 de outubro de 2022.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de 
eievada estima e distinta consideragao.

NRODRIGUESSAULO ANDERSp 
Presiden

Excelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP
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