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Que  seja   colocado  pavimento  tátil  na
calçada  da  Escola  Municipal  Leopoldina
Véras da Silveira

                 Requer-se, na forma do Inciso XVI do art. 34 da Lei Orgânica, após os
trâmites  regimentais,  que  seja  enviada  cópia  da  presente  proposição  ao  Poder
Executivo, para que realize as solicitações.

Capão da Canoa, 09 de julho de 2018

Vereador Nenê do Krep
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A calçada da Escola Municipal Leopoldina Véras da Silveira é nova, 
construída com pavs, mas não foi colocado pavimento tátil, que serve para auxiliar na 
locomoção de pessoas com deficiência visual.

Deve ser levado em consideração que esta calçada é escolar e não 
podemos falar em inclusão se o Poder Executivo não estiver atento as infraestruturas 
das Escolas da Rede Municipal de Ensino, portanto nossa preocupação vai além de 
salas de aulas preparadas para receber estas crianças, jovens e adultos, temos que 
proporcionar para eles um ambiente seguro em todo o âmbito escolar, isso se refere 
a um transporte adaptado, a calçadas adequadas para que eles possam acessar a 
Escola com segurança.

As calçadas com pavimentos táteis tem o desenho universal, lembrando 
que o seu significado deve ser evidente e de fácil reconhecimento, expressando uma 
linguagem simbólica onde quer que se encontrem. É fundamental que a 
implementação do pavimento ou piso tátil seja realizada levando em conta a 
usabilidade de seu usuário. Deve-se evitar de todas as maneiras guiar o deficiente 
visual a áreas sem saída ou que possam oferecer perigo. Todo obstáculo deve estar 
devidamente sinalizado com o pavimento ou piso tátil de alerta, ainda mais quando 
falamos em crianças em idade escolar. 


