Câmara Municipal de Americana

Requerimento Nº 1074/2019
Requerimento nº _______/ 2019.

Autor: Vereador Professor Padre Sergio.
Assunto: Requer informações sobre o Dia
Internacional da Pessoa com Deficiência.

Senhor presidente,
Nobres vereadores,

O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência é comemorado anualmente em 3 de
dezembro. Esta data tem o objetivo de informar a população sobre todos os assuntos
relacionados à deficiência, seja ela física ou mental. Em Americana, porém, o dia 21 de
setembro foi escolhido para conscientizar, durante a semana toda, a população sobre a
importância da acessibilidade e inclusão social das pessoas com deficiência, garantindo o
exercício de sua cidadania, por meio de procedimentos informativos, educativos e
organizativos.
A lei municipal Nº 3.521, de janeiro de 2001, que Institui a Semana Municipal de
Pessoas com Necessidades Especiais de Americana, assim como o Dia Internacional da
Pessoa com Deficiência, deveriam destacar ações a respeito da importância das redes de
apoio social e oportunidades para ampliação da sociabilidade, processos de construção
compartilhada de conhecimento e participação comunitária dos munícipes em questão.
Ante o exposto, após ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais,
requisito que seja oficiado ao senhor prefeito, para que, por meio do setor competente,
forneça-nos as seguintes informações - dentro do prazo regimental:
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1. Informar o número de pessoas com deficiência física ou mental que são
registradas em órgãos assistenciais do município.
2. É possível inferir o número total de munícipes com deficiência em
Americana?
3. Existe, na cidade, equipes desportivas paraolímpicas financiadas e/ou
apoiadas?
4. Quais as ações realizadas na “Semana Municipal de Pessoas com
Necessidades Especiais de Americana”?
5. Existe uma política pública inclusiva para americanenses com deficiência?

É o Requerimento.

Plenário Dr. Antônio A. Lobo, 03 de dezembro de 2019.

Professor Padre Sergio
Vereador – PT
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