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REQUERIMENTO Nº 447/17 

 

 

CONSIDERANDO que, o esporte tem comprovada importância na qualidade de vida de 

qualquer pessoa e, sem dúvida, é muito mais importante ainda, para as pessoas com deficiência. 

Ao fazermos essa afirmação, estamos nos baseando não apenas no quanto a atividade esportiva 

pode contribuir para o desenvolvimento físico de todas as pessoas; mas, principalmente, na sua 

possibilidade, como poderosa ferramenta de ajuda na reabilitação e inclusão das pessoas com 

deficiências junto à sociedade. Mais que tudo, o esporte lhes propicia independência; 

 

CONSIDERANDO que, o esporte para pessoas com deficiência existe há mais de 100 anos. 

Nos Séculos XVIII e XIX, a contribuição das atividades esportivas foi maior, no sentido da 

reeducação e da reabilitação das pessoas com deficiência. Depois da I Grande Guerra Mundial 

(1914/1918), a fisioterapia e a medicina esportiva surgiram como recursos importantes na 

recuperação das cirurgias internas e ortopédicas; e, 

 

CONSIDERANDO a importância do esporte, para uma melhor qualidade de vida e 

desenvolvimento, é que este Vereador requer ao Senhor Prefeito Municipal para que, através da 

SEDESP – Secretaria de Desporto, estude a possibilidade de desenvolver Ações Esportivas, 

incluindo pessoas portadoras de Deficiências Físicas, Cadeirantes, usuários de próteses e outros. 

 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao 

Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) Existe por parte da SEDESP – Secretaria Municipal de Desporto, ações que têm por objetivo 

proporcionar ampla disseminação da prática esportiva em nosso Município, por parte das 

pessoas com deficiência? 

 

b) Poderia ser incluída na programação de 2018, alguma ação na prática esportiva, que 

contemple os portadores de necessidades especiais, principalmente, os cadeirantes? 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 28 de novembro de 2017. 
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