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\ OJETO DE LEI N" A5 ,DE2ot7PR
(Autot: Vereador Pedro Sampaio/PSDB)

Dispõe sobre a ÍeseÍva em espaços esporüvos no
Município de Cascavel para cadeirantes.

ACàmara Municipal de Cascavel, Estado doParanâ, aprova:

Art. 1' Esta lei detetmina que nos ginásios de esportes, estádios de futebol e em demais
espaços espottivos situados em âmbito do Município de Cascavel e com capacidade de público
de mais de um mil e qúnhefltos lugates, sejam reservados locais para acesso a cadeirantei.

Patâgrafo único. Setão reservados, no mínimo, dois lugares, sendo que os espaços
devem ser pintados no piso, Íra cor azul, identificando que é reservado ao cadeirante.

lltt.2" Os espaços ao cadeirante serão reservados em locais de fácil acesso e de ótima
visibilidade.

Ârt. 3" Esta lei entÍa em vigot na data de sua publicação oficial.

Palâcto J Neves Formighieri, 65" aniversário de Cascavel.
Em 3 de julho de 201,7.
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Justificação,

Senhores Veteadores. E fácil visualizat-nos vádos ginásios de esportes, no Estádio
Olímpico e em outÍas pÍaças esportivas, a dificuldade que pessoas cadeirantes possuem paÍa
poderem assisú a um evento espottivo. Não há nesses locais um espaço/acessibilidade que
garuflta que esse cadeirante possa estar presente e assistir uma pattida de futebol por exemplo.
Os ginásios, os campos de futebol não disponibilizam um local reservado a esses cadeirantás, e
isso é ptejudicial e vai de enconúo ao que determina a nossa constitüção é o de gatanú
acessibilidade para todos aqueles que precisam.
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Não pode esses espaços espottivos cdat battei-tas aos cadeirantes que gostam de
assisú a um evento. É preciso q.,. .ã1u- implantadas essas políticas públicas, paia aq.relas
pessoas com algum tipo de problemas físico, neste caso os cadeirantes, possam usufrúr como
outÍa pessoa qualquer.

Este proieto de lei vem garantsr essa acessibilidade as pessoas cadeirantes que
querem e gostam de ftequentar esses espaços esportivos em nossa cidade. Sejam esses espaços
públicos ou privados
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