Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso
Estado de Minas Gerais

São Sebastião do Paraíso, 15 de maio de 2013.
INDICAÇÃO Nº: 112/JAS/2013
AUTOR : JERONIMO APARECIDO DA SILVA
Excelentíssimo Senhor Prefeito,
Com aprovação do plenário, solicitamos a Vossa
Excelência que determine ao órgão competente, a instalação de aparelhos de
ginásticas e condicionamento físico adaptados às pessoas com deficiência
física, nos parques e centros esportivos do município onde já tenham
aparelhos de ginástica ou área reservada para a prática de esportes.
A presente indicação visa implantar nos parques de nossa
cidade, com áreas próprias voltadas para pratica de ginástica ou
condicionamento físico pelo menos dois aparelhos voltados exclusivamente
para pessoas com deficiência física.
Hoje, temos novos parques, mas esses não possuem
aparelhos voltados para pessoas com deficiência física. Ai nos depararam com
a seguinte questão: as pessoas que apresentam deficiência física, como
cadeirantes, por exemplo, não são vistas nessas áreas e, infelizmente temos
como resposta a falta de acessibilidade, tema bastante discutido atualmente.
Portanto, precisamos mais do que nunca olhar para essa
questão tão importante para melhorarmos a qualidade de vida de todos os
cidadãos, sem distinção, dando e criando igualdade, oportunidade e acima de
tudo a inclusão, seja em parques, setores públicos entre outros.
Vale lembrar que dados estatísticos apontam que num
universo de cerca de 190 milhoes de brasileiros, 10% da população é
portadora de algum tipo de deficiência (mental, auditiva, múltipla ou visual).
Esta indicação foi elaborado a partir da observação da
ausência de políticas públicas consistentes para a implementação de uma infra
estrutura urbana que respeite as pessoas com deficiência física, bem como em
face das constantes violações aos direitos humanos que estas pessoas vêm
sofrendo.
Solicito ainda que sejam instalados mais aparelhos de
ginástica nas áreas destinadas às academias ao ar livre, vindo atender aos
reclamos das inúmeras pessoas que utilizam aqueles espaços.
E, visando melhor atendê-los solicito também que sejam
disponibilizados professores de educação física para em horários de grande
movimentação nessas academias, prestar orientação necessária para os seus
usuários.
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Pelas razões expostas, esperamos que esta indicação
tenha a melhor acolhida desta Casa, bem como do chefe do Executivo
Municipal.
Atenciosamente,

VEREADOR JERONIMO APARECIDO DA SILVA
EXMO. SR.
DR. RÊMOLO ALOISE
PREFEITO MUNICIPAL
NESTA
Aprovado na Sessão de ___/____/______.
JOSE LUIZ CORREA
Presidente
Ofício n.º
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