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PROJETODELEIN.g       /2017

Disp6e  sobre  a  instala€5o  de  academias  de  ginastica  ao  ar
livre com adapta€5o para usa de pessoas com deficiencia ou
mobilidade reduzida.

0    PREFEITO    DO    MUNICIPIO    DE    JACAREl,    usando    das

atribuic6es  que  lhe  sao  conferidas  por  lei,  faz  saber  que  a
Camara   Municipal  aprovou  e  ele  sanciona  e  promulga  a
seguinte Lei:

Art.19 -As  academias de  ginastica  ao ar  livre,  instaladas em  espaEo  pdblicos  na

cidade  de  Jacarei,  dever5o  garantir  a  acessibilidade  e  uso  por  pessoas  com  deficiencia  ou  mobilidade

reduzida.

Art.  29  -As  acaclemias  de  que  trata  o  art`Igo  anterior  deverao  estar  equipadas

com  aparelhos  de  ginastica  adaptados  as  pessoas  com  deficiencia  ou  mobilidade  reduzida,  em  uma

proporcao equivalente a  20% dos dispositivos ir.stalados.

Art. 39 -Todos os aparelhos dever5o conter informativos claros para sua correta

utiliza¢ao,  a!ertando  quanto  aos  riscos  da  pratica  esportiva  sem  a  devida  autoriza¢ao  m6dica  e  de

profissional  habi!itado com  registrcj  no Conselho  Regional  de  Educa¢ao  F`sica.

Paragrafo  dnico:  A  uti!iza¢5o  dos  <iparelhos  sem  as  cautelas  devidas  sera  de

responsabilidade do  usu5rio.

Art.   49   -   Esta   Lei   entra   em   vigor   no   prazo   de   seis   (06)   meses   ap6s   a   sua

publica€5o.

Art.  59 -  Revogam-se as disposi¢6es em  contrario.

Camara  Municipal, 09 de novembro de 2017.

Vereadora -PSDB
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Como  cedi?o,  a  atividade  fisica e  urn  auxilio  estupendo  ao portador  de
deficiencia,   podendo  melhorar  sua  mobilidade,  autoestima  e  promover  a  sua  socializagao,
muitas vezes,  prejudicadas pelas dificuldades encontradas no dia a dia deste ptlblico.

Uma  vez que  a  pratica  de atividades fisicas e  esportivas  deveria  ser  urn
direito  de todos,  com  muita  mais  razao  aqueles que  dela  desfrutam  com  beneficios  que  v5o
muito al6m da performance fisica.

Contudo,  muitas  vezes,  o  acesso  as academias,  esti]dios  e  clubes  nao
tern condig6es que facilitam a acessibilidade e mobilidade de portadores de defici€ncia.

Apesar    da     Lei     n°.     10.098/2000,     estabelecer,     ha     muito,     regras
de acessibilidade  nos  edificios  de  uso  coletivo,  intimeras  sao  as  ocasi6es  que  esta  norma
nao se encontra sendo cumprida,

Com  clareza  impar,   as  normas  estabelecidas  pela  ABNT  (Associaeao
Brasileira  de  Normas  T6cnicas),  conforme  a  NBR9050/04,   nao  trata  apenas  do  deficiente
motor,   mas  tamb6m  do  auditivo  e  visual,   atribuindo  a  proprietarios  estabelecer  criterios  e
parametros tecnicos desde o projeto, constru?ao, instalaeao e adaptagao de seus espagos as
condig6es de acessibilidade.

Se   o   exercicio   fisico   ja   e   uma   forma   saudavel   de   se   promover   a
socializaeao  do  deficiente  fisico,  com  muita  mais  razao,  a  sua  pratica  ao  ar  livre.  Em  nossa
cidade,  sao  indmeros  os  lugares  que  disp6e  de  aparelhos  de  ginastica  ao  ar  livre,  e  sua
adapta?ao   ao   uso   a  que   prop6e  esta   Lei   e   uma   questao   dnica   de   reconhecimento   e
comprometimento com a satide de nossos cidadaos.

Alem  dos equipamentos,  que devem  ser mais  praticos  e funcionais  para
possibilitar  o  facil   acesso   a   seu   uso,   proporcionando   mais   seguranga   e   aumentando   a
motivagao  da  pessoa  com deficiencia,  o  acompanhamento  de  urn profissional  de  Educa?ao
Fisica,  igualmente, deve ser observado.

A atividade  fisica melhora  as  capacidades  fisicas,  postura,  mobilidade  e
independencia da  pessoa  com deficiencia fisica,  porem  com  urn born atendimento 6 possivel
melhorar autoestima,  autonomia e qualidade de vida desse aluno,  e e para esta situagao que
solicito a compreensao de meus pares e o auxilio para a aprovaeao deste projeto.

Camara Municipal de Jacarei,  09 de novembro de 2017.

Vereadora - PSDB
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