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vereador RODRIGO DOURADO MATHIAS, infra-assinadc, ~8 liOOVççt5Fi,§LIa'S'· .••. ·····atribuições legais e regimentais, submete à apreciação da Câmara MUnicipal de
Nova Londrina a seguinte proposição:
CONSIDERANDO que o Ginásio de Esportes é um
palco de diversas atividades esportivas e apresentações culturais e ser um local
de grande movimentação de munícipes;
CONSIDERANDO ainda que o acesso a quadra de
esportes é deficitário em relação às adaptações em sua estrutura física para
atender em sua plenitude as normas técnicas estabelecidas pela ABNT, a qual
não possibilita totais condições de acessibilidade para pessoas com deficiência
física ou mobilidade reduzida, assim,

SUGERE ao Senhor Prefeito Municipal estudos
urgentes junto ao setor competente, junto à Secretária de Obras do município, no
sentido de construir uma rampa de acessibilidade no interior das dependências do
Ginásio de Esportes Arno Ravache, proporcionando condições de acesso para a
quadra esportiva aos atletas e pessoas com deficiência física ou mobilidade
reduzida.
JUSTIFICATIVA
No intuito de atender a necessidade de acessibilidade e mobilidade urbana para a
população deste município, além de prezar pelo atendimento ao DECRETO N°
5.296/2004/ Lei n? 10.048/2000 e Lei n° 10.098/2000, que cita:
"Regulamenta as Leis nºs 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá
prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro
de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiências ou com mobilidade reduzida, e
dá outras providências.

Pelo exposto, gostaria de solicitar aos nobre parlamentares o voto favorável a
aprovação da presente indicação.
Nova Londrina, 16 de março de 2018.

RODRIGO DO

