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INDICAÇÃO Nº  100/2021 

  
 
                          INDICO ao Senhor Prefeito Municipal, a instalação de 

brinquedos nos aparelhos de academia ao ar livre nas praças de nosso 

município, para as pessoas com deficiências. 

 
JUSTIFICATIVA: 

 
 

Assim as pessoas com mobilidade reduzida terão a possibilidade de praticar 

exercícios nos espaços públicos, passando a fazer parte também na inclusão e 

socialização, tanto os adultos e crianças cadeirantes por exemplo. 

A Lei Federal nº 10.098/2000 estabelece normas gerais e critérios básicos para 

a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias 

e espaços públicos, entre outras dificuldades que eles encontram no dia a dia. 

A constituição Federal iguala a todos, não fazendo diferença entre as pessoas, 

entretanto para atingir a plena igualdade, devem-se olhar as diferenças, trabalhar 

para construir uma sociedade mais justa nas pequenas atitudes que são tomadas 

em relação as diferenças. 

É preciso incentivar sempre os portadores de deficiência ou com mobilidade 
reduzida a se exercitarem, dando a eles a oportunidade de brincar, sorrir e viver 
bem dentro de sua realidade e maturidade. Com esses aparelhos adaptados nas 
praças por exemplo, eles encontrarão segurança de ir até eles, pois não 
apresentarão perigos para sua integridade. Estamos trabalhando para construir 
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uma sociedade mais justa nas pequenas coisas e dar oportunidades semelhantes 
a todos. 

 
        Sala das Sessões “Prof. José Gonso”, 23 de julho de 2021. 

 

 

 

 

Ver.  José Jeronimo Fernando Camilo Borges 

2º Secretário 

 
 

        
 

 


