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REQUERIMENTO N.°:  1494 

• 	 • 	 ASSUNTO: 	INFORMAÇÕES 	AO 
PREFEITO 	 SOBRE A INCLUSÃO DE 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AO ESPORTE. 
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Considerando que o art. 61, incisos Ii e XXIV da Lei 
• Orgânica do Município de Sorocaba- determina que compete, privativamente, ao Prefeito, 
exercer a direção superior da Administração Pública Municipal e resolver sobre os . 

requerimentos, as reclamações ou as representações que lhe forem dirigidos 

Considerando que 	art. 34, inciso IV, da Lei Orgânica 	. 
de Sorocaba dispõem que compete à Câmara Municipal, privativamente, exercer, com o 
auxilio do Tribunal de Contas ou órgão estadual competente, a fiscalização flnanceira, 
orçamentária, operacional . . . 

Considerando que o art. 227 da Constituição Federal 
manda que o Estado assegure as crianças e adolescentes, COM ABSOLUTA 
PRIORIDADE, o direito à vida, à saúde, à alimentação,. A EDUCACAO, AO 

- LAZER, à cultura, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração,yiolêncià, crueldade e opressão. . 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e. do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
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alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 

N° salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional n° 65, de 2010)". 

Considerando que a Lei 10.796/14 trata da acessibilidade 
verificamos que a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que é da - 
competência dos Municípios cuidar da proteção e garantia das pessoas portadoras de 
deficiência, Art. 23: 

Art.23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: 	 - 
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 
portadoras de deficiência. 

Considerando que o Brasil assinou, em 30 de março de 2007, em 
Nova York,-a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como seu 
protocolo facultativo. A referida Convenção é um dos grandes instrumentos de direitos 
humanos do sistema ONU e representa considerável avanço na luta pela promoção dos 
direitos das pessoas com deficiência. 

Considerando que a Convenção citada foi incorporada a 
ordenamento jurídico brasileiro  com equivalência a emenda constitucional, através do 
decreto legislativo n° 186/2008, em consonância com o dispositivo do § 30, do Art. 5°, 
da Constituição da República Federativa do Brasil e dispõe o seguinte: 

Artigo .9 
Acessibilidade 	 - 
1. A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente , e 
participar plenamente de 'todos os aspectos da vida, os Estados-Partes torrïarão as 

• medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiênia o acesso em igualdade 
de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte; à comunicação, 
bem como -  a outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na 
zona urbana como na rural. Essas medidas, que incluirão a identificação e a iluminação 
de obstáculos e barreiras à acessibilidade, serão aplicadas, entre outras, a: 

(...) 

2. Os Estados Partes também tomarão medidas apropriadas para: 
• 	a) Desenvolver, promulgar e monitorar a implementação de normas e diretrizes mínimas 

para a acessibilidade das instalações e dos serviços abertos ao público ou de uso 
público; (grifo, nosso) 	- 	 - 	- 

b) Assegurar que as entidades privadas que oferecem instalações e serviços abertos ao 
público ou de uso público levem em consideração todos os aspectos relativos à-

- acessibilidade pará pessoas com deficiência; (grifo nosso) - 

• 	 - 	 ' 
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(...) 

No- Artigo 3a 
Participação na vida cultural e em recreação, lazer e esporte 
1. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência de participar na 
vida cultural, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, e tomarão todas as 
medidas apropriadas para que aspessoas com deficiência possam: 
a) Ter acesso a bens culturais em formatos acessíveis; (grifo, nosso). 
b) Ter acesso a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais, em 
formatos acessíveis; e 
c) Ter acesso a locais que ofereçam serviços ou eventos culturais, tais como' teatros, 
museus, cinemas, bibliotecas e serviços turísticos, bem como, tanto quanto possível, ter 
acesso a monumentos e. locais, de importância cultural nacional. 

5. 'Para que as pessoas com deficiência participem, em igualdade de oportunidades com 
as demais pessoas, de atividades recreativas,, esportivas e de lazer, os Estados Partes 
tomarão medidas apropriadas para:  

: a) Incentivar e promover a maior participação possível das pessoas com deficiência nas 
atividades esportivas comuns em todos os níveis; 
b) Assegurar que as pessoas com deficiência tenham a oportunidade de organizar, 
desenvolver e participar em atividades esportivas e. recreativas específicas às - 
deficiências e, para tanto, incentivar a provisão de instrução, treinamento e recursos 
adequados, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas; 
e) Assegurar que as pessoas com deficiência tenham acesso a locais de eventos 
esportivos, recreativos eturísticos (grifo nosso). 

d) Assegurar que as crianças com deficiência possam, em igualdade de condições com 
as demais crianças, participar dejogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer, 
inclusive no sistema escolar; 
e) Assegurar que as' pessoas com deficiência tenham acesso aos serviços prestados por 
pessoas ou entidades envolvidas na organização de atividades. recreativas, turísticas, 
esportivas e de lazer. 

Considerando que a Lei n° 10.098, de 19 de 'dezembro de 2000, 
estabelece' normas e critérios visando a promoção- da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência, direciona a atuação do Município no sentido que o 
planejamento e a urbanização dos parques e dos demais espaços de uso público deverão 
ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para às pessoas portadoras 
de deficiência ou com mobilidade reduzida: 

Considerando que a Lei 10.098/2000 Estabelece normas gerais, e 
critérios, básicos para .a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 
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Considerando que o art. 1° da Lei 10.098/2000 estabelece qie as 
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

N ° portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de 
barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicós, no niobi1iário urbáno, na 
construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação. 

Considerando que o art. Y. da Lei 10.098/2000' determina que o 
planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais espaços de 
uso público deverão ser concebidos e execitados de forma a torná-los acessíveis para as 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. (grifo nosso). 

Considerando que a cidade de Sorocaba, a fim de cumprir seu 
papel legal social junto a pessoas com deficiência, fica a desejas com relação.a práticas 
esportivas voltada a estas pessoas, 'excluindo-as completamente de qualquer prática 
esportiva. ' 

Considerando que a prática esportiva praticada por.pessoas com 
deficiência tem seu ápice nos Jogos Paraolímpicos, 'maior evento esportivo mundial 
envolvendo pessoas com deficiência, 'que Incluem atletas com deficiências físicas 

 mobilidade, amputações, cegueira ou paralisia cerebral), além de deficientes 
mentais 1 . 	 ' 

Considerando que nos Jogos Paraolímpicos da China' .o Brasil 
teve a maior, delegação de, sua história paraolímpica, levando 188 atletas. 

Considerando que, nos jogos acima mencionados, foram 47 
medalhas ganhas, com 16 de ouro, 14 de prata e 17 de bronze, superando as 33 de 
Atenas-2004, até então a melhor campanha brasileira nos Jogos. Na Grécia, o país 
conquistou 14 douradas, 12 de prata e sete de bronze, ficando em 14° lugar no quadro de 
medalhas. 

Considerando que nos jogos paraolímpicos da China, a natação e' 
o atletismo foram os carros-chefes da delegação' verde-amarela, com 19 e 15 medalhas 
conquistadas, respectivamente. - 

Considerando que o sorocabano Giovane Henrique Lira  foi 
convocado para seleção brasileira de futsal paraolímpico 

Realizados pela primeira vez em 1960 em Roma, Itália,' têm sua origem em Stoke 
Mandevilie, na Inglaterra, onde ocorreram as primeiras competições esportivas para deficientes físicos, 
como forma de reabilitar militares feridos na Segunda Guerra Mundial. Vinte e sete modalidades 
compõem o programa dos Jogos Paraolímpicos, sendo que vinte e cinco já foram disputadas e duas irão 
estrear na edição de 2016 dos Jogos. Além de modalidades adaptadas, 
como atletismo, natação, basquetebol, tênis de mesa, esqui alpino e curling, há esportes disputados 
exclusivamente por deficientes, como bocha, goalbali e futebol de cinco. Ao longo da história, diversos 
atletas com deficiência fisica participaram de edições dos Jogos Olíinpicos, tendo conseguido resultados 
expressivos. 

1 - - 2 Ele tinha três anos quando foi diagnosticado com paralisia cerebral. Segundo a mãe, 
Cristina Lira, não havia expectativa de grande futuro para o menino. "Os médicos falavam que ele não ia 
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Considerando que a cidadede Sorocaba necessita 

N ° urgentemente de um centro esportivo voltado para pessoas com deficiência, a fim de 
cumprir seu papel social e legal, conforme acima exporta. 

Considerando que - este Vereador É Presidente da 
Comissão de Educação, Juventude e Pessoa Idosa, desta Câmara Municipal de Sorocaba 

Considerando que este Vereador faz parte da Comissão de 
Saúde desta Câmara Municipal de Sorocaba 

Considerando que este Vereador faz parte da Comissão de 
Esporte desta Câmara Municipal.de Sorocaba 

REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que se segue: 

1) Seria possível O Poder Executivo Municipal 
construir um centro esportivo voltado para as pessoas com deficiência, com 

	

profissionais voltado para o atendimento a estes munícipes em especial? Se negativo, 	2 

porquê? Se positivo, como e quando? 

2) A municipalidade tem algum programa para 
inclusão de pessoas com deficiência para o esporte? Se negativo, por quê? Se positivo, 
qual o programa e quando será efetivamente implantado? 

3) A municipalidade conhece algum programa 
Estadual ou Federal' que destina recursos financeiros para as cidades que tem planos de 
inclusão da pessoa com deficiência ao esporte? Se positivo, qual? 

4) A Municipalidade tem dados estatísticos sobre a 
população de pessoas com deficiência no Município; a fim de orientar a política pública 
para a inclusão desta parcela populacional ao esporte? 

S/S, .1 8/\ju1ho de 2014. 	- 

\jndoflinP 
- Vereador PMDB 

andar e nem falar, mas ele fez tratamento psicológico, médico, fonoaudiólogo, terapia ocupacional e 
muita fisioterapia e hoje está bem." 
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