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INDICO à Mesa, na forma regimental, seja encaminhado expediente deste Poder
Legislativo aos Excelentíssimos Deputados Federais e Senadores representantes de
Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados e Senado Federal, solicitando a
viabilização de recursos federais para a implantação de um Parque Infantil na Vila
Ceriaco Camargo, no município de Guia Lopes da Laguna.
Plenário Deputado Júlio Maia, 28 de novembro de 2019.

Zé Teixeira
Deputado Estadual
DEMOCRATAS
(208/2019)

JUSTIFICATIVA

O objetivo da presente reivindicação, subscrita pelo Vereador Júlio Arguelho dos
Santos, de Guia Lopes da Laguna, visa atender à solicitação dos moradores da Vila
Ceríaco Camargo, que não contam com espaço apropriado ou qualquer local
direcionado ao lazer na comunidade, onde as famílias, em sua maioria carente e de
baixo poder aquisitivo, não dispõem de condições de levarem seus filhos para outras
regiões da cidade, onde exista um parque ou praça.
As crianças que vivem em situações vulneráveis ficam muito mais expostas às
situações de risco que as impedem de participar e de desfrutar dos direitos contidos no
ECA, como o direito ao brincar, ao lazer, ao descanso, à cultura, às artes e à
convivência com seus pares, participando ativamente da vida comunitária do seu
entorno. Da mesma forma, para muitas crianças, o trabalho infantil, o trabalho
doméstico ou as excessivas demandas educacionais servem para reduzir o tempo
disponível para o gozo desses direitos.
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Atender a esta reivindicação é facilitar e propiciar o acesso à recreação, oferecer a
nossas crianças a oportunidade de serem crianças, que é seu direito, contribuindo com
o processo da aprendizagem e colocando à disposição da comunidade infantil um
espaço alegre e adequado para a recreação e o lazer.

