Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
INDICAÇÃO Nº 02/2021

Indica ao Executivo Municipal de Iporã do Oeste para
que estude a possibilidade de instalar no Loteamento
da Linha Entre Rios, em terreno público, um Parque
infantil.

Exmo. Senhor,
MÁRIO HECK
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Iporã do Oeste – SC.

A Vereadora que a esta subscreve, nos termos que dispõe o inciso I do artigo
239 do Regimento Interno desta Casa Legislativa e o inciso II do Artigo 70 da Lei
Orgânica do Município, indica ao Chefe do Poder Executivo, a seguinte providência:

Indica ao Executivo Municipal para que através do setor responsável, estude a
possibilidade de instalar, em terreno pertencente ao município, um Parque Infantil no
Loteamento da Linha Entre Rios, no Perímetro Urbano do Município de Iporã do Oeste.
Iporã do Oeste, Câmara Municipal de Vereadores, em 18 de março de 2021.

_____________________________
Irmí Rohr Schneiders
Vereadora

E-mail: camara@camaraipora.sc.gov.br
Rua Boa Vista, 309, Centro, Iporã do Oeste – SC, CEP: 89899-000

Fone: (49) 3634.1322
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JUSTIFICATIVA
Senhor presidente,
Senhores vereadores
A sociedade reconhece a importância dos equipamentos públicos urbanos para
proporcionar qualidade de vida às pessoas. A própria legislação em vigor, exige que no
parcelamento do solo, sejam destinadas áreas para a instalação de estruturas públicas
que beneficiam a convivência da comunidade.
O objetivo de instalar um equipamento urbano é de proporcionar um suporte
material para a prestação de serviços básicos de saúde, educação, recreação e
esporte. É um conjunto de espaços destinados ao desenvolvimento social e qualidade
de vida.
Um parque infantil é um espaço fundamental para o brincar e interagir da criança.
Oferece oportunidade à criança para se desenvolver social, emocional e
cognitivamente. É por meio do brincar, que a criança explora a realidade, estabelece
reflexões sobre o meio social e cultural em que está inserida.
Estimula a criança a se movimentar ao ar livre. Os brinquedos específicos ali
instalados, ajudam a desenvolver habilidades, fortalecer músculos de maneira natural,
além de contribuir para o bom funcionamento do sistema respiratório e cardiovascular,
além disso, o dinamismo da utilização dos brinquedos ajuda na manutenção de um
peso saudável.
Inúmeros são os benefícios que um parque infantil oferece, estudos indicam que
a autonomia da pessoa está diretamente ligada à cooperação e a capacidade de
tomada de decisões. Ali, a criança interage com outras e constantemente está sendo
desafiada a encontrar soluções para resolver pequenos problemas e conflitos, precisa
entender as necessidades do outro, respeitar as delimitações e os espaços do outro.
No loteamento da Linha Entre Rios há terreno público que pode ser aproveitado
para a instalação de um parque infantil. Trata-se de um loteamento totalmente
residencial. Ali residem famílias com crianças, que para encontrar um espaço público a
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fim de brincar, ou jogar alguma modalidade esportiva, precisam se dirigir, passando
pela Avenida Gustavo Fetter, enfrentar intenso trânsito ao complexo da feira onde há
espaço ao ar livre para brincar.
Assim, senhores vereadores, justifica usar aquele terreno público para a
instalação de um parque infantil e oferecer àquelas famílias e crianças um espaço de
uso coletivo e comum. Destacar, senhores vereadores, que este é um pedido realizado
por mães de crianças que residem naquele loteamento.
Certa de que a proposição seja considerada, reitero protestos de estima e
consideração ao executivo municipal.
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Irmí Rohr Schneiders
Vereadora
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