


 

 

 

 

 

 

Projeto   de  Lei   nº 021/2021 

 
 
EMENTA: “DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE 
INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS DE 
LAZER ACESSÍVEIS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NOS 
PARQUES, PRAÇAS E DEMAIS ESPAÇOS DE USO PÚBLICO 
NO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS, DANDO OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.  

 

 

 

 

SENHORES VEREADORES 

 

APRESENTO  À  CONSIDERAÇÃO   DA  CASA  O  SEGUINTE: 

 

    

   Artigo 1º: Os playgrounds que venham a existir em parques, praças, 

jardins e demais espaços de uso público, ainda que instalados em caráter temporário e 

como atrações para eventos determinados, deverão conter brinquedos e equipamentos 

adaptados, acessíveis a pessoas com deficiência. 

 

   Artigo 2º: Os playgrounds já existentes em parques, praças, jardins e 

demais espaços de uso público que a partir da presente lei, que venham sofrer reformas 

e/ou ampliações deverão ser adaptados com brinquedos e equipamentos acessíveis às 

pessoas com deficiência.  

 

   Artigo 3º: O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei por meio 

de Decreto. 

 

   Artigo 4º: Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições ao contrário. 

 

   Jardinópolis, 03 de Setembro de 2021. 

 

                   Edson Rogério Vizu 
Vereador - Câmara Municipal de Jardinópolis - SP 
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JUSTIFICATIVA 
 

   A presente matéria dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de 

brinquedos e equipamentos de lazer acessíveis a pessoas com deficiência nos parques, 

praças e demais espaços de uso público no município de Jardinópolis. 

   O objetivo é transformar os parques da cidade aonde terão os 

brinquedos convencionais mas também passarão a ter os brinquedos adaptados para as 

crianças com deficiências. 

   A Constituição Federal, eu seu artigo 6º, garante o lazer como um 

Direito Social, de modo que compete à legislação infraconstitucional, em todas as esferas 

federativas, garantirem a sua efetivação. Ainda, a Lei Federal n.º 7.853, de 24 de outubro 

de 1989, dispõe sobre as normas gerais que asseguram o pleno exercício dos direitos 

individuais e sociais das pessoas com deficiências e sua efetiva integração social.  

   Com a aprovação da presente matéria o Poder Público deverá  

assegurar o direito ao lazer às crianças com deficiência, conforme abaixo: 

   A Lei Federal n.º 7.853, de 24 de outubro de 1989  em seu determina 

que: “Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de 

deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, 
ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, 
decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.” 

   Assim, cumpre ao Poder Público garantir a efetivação do direito ao 

lazer das pessoas com deficiência, o que contribui para a inclusão social, indo ao encontro 

da isonomia material, princípio base de nossa Carta Magna.  

   Registro, outrossim, a existência do chamado “Projeto  LIA – Lazer, 

Inclusão e Acessibilidade”, que se trata de um movimento nacional de pessoas querendo 

difundir a importância da inclusão e também da diversão, principalmente cobrando das 

autoridades a implantação de brinquedos adaptados em parquinhos públicos, bem como a 

transformação de eventos da cidade, os tornando inclusivos.  

   A acessibilidade é importante para a sociedade como um todo, tendo 

em vista que o contato entre as crianças, com deficiência ou não, estimulará a construção 

de um mundo mais   inclusivo e, consequentemente, mais tolerante.  

   Os chamados playgrounds ou “parquinhos infantis” são o primeiro 

espaço onde as crianças começam a aprender e explorar a questão da socialização, bem 

como onde começam a trabalhar a parte da coordenação motora.  

   Atualmente, os brinquedos instalados em "playgrounds" não podem 

ser usados por crianças com deficiência, haja visto que não propiciarem a devida segurança 

aos usuários.  

   Não desconheço a existência de dispositivo similar na Lei Federal nº 

10.098, de 19 de dezembro de 2000, com a alteração que lhe foi dada pela Lei nº 13.443, 

de 11 de maio de 2017, porém entendo que a edição de lei local pode chamar a atenção da 

sociedade e do Poder Executivo para que a ideia da acessibilidade seja materializada, neste 

caso nos brinquedos e equipamentos existentes em playgrounds. Assim, a contribuição do 

presente Projeto de Lei será fundamental para o desenvolvimento das crianças com 

deficiência, pois amplia-se a sua possibilidade de crescimento e desenvolvimento, a partir 

da interação natural entre as diversas crianças. 
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   Ressalto por fim a legalidade e a constitucionalidade da matéria, pois 

o ordenamento jurídico abrange a proteção integral das pessoas com deficiência, cabendo a 

todos os poderes do Estado, e não apenas ao Executivo, a adoção de medidas concretas 

visando à mais ampla proteção e inclusão social, em respeito ao princípio da dignidade da 

pessoa humana. 
   E foi exatamente assim que entendeu o Órgão Especial do Tribunal 

de Justiça de São Paulo ao declarar a constitucionalidade de uma lei municipal de Ilhabela, 

de iniciativa parlamentar, que obriga a instalação de brinquedos adaptados a crianças com 

deficiência em praças, parques, escolas e creches, e locais de diversão em geral, abertos ao 

público (Processo 2227537-55.2020.8.26.0000). 

   Portanto, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para 

aprovação do presente projeto. 

 

   Jardinópolis, 03 de Setembro de 2021. 

 

   Edson Rogério Vizu 
Vereador - Câmara Municipal de Jardinópolis - SP 
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