
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

INDICAÇÃO Nº 383/2018.                                                           Em, 24 de outubro de 2018. 
 

SOLICITA AO EXMO. SR. PREFEITO, A CRIAÇÃO DE 
UMA ESCOLA DE CANOAGEM PARA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA. 

 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio 
 

A Vereadora que esta subscreve, atendendo tudo mais o que determina o interesse 
público, INDICA à Douta Mesa, na forma regimental, o envio de expediente ao Exmo. Sr. 
Prefeito solicitando, através do órgão competente, a criação de uma escola de canoagem para 
pessoa com deficiência. 

 
Sala das Sessões, 24 de outubro de 2018. 

 
 

ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO 
Vereador - Autor 

 
JUSTIFICATIVA: 

Nos últimos tempos as pessoas com deficiências estão conseguindo cada vez mais seu 
espaço na sociedade. Um desses espaços foi através do meio esportivo, como por exemplo, os 
jogos Paraolímpicos e os jogos Parapan-americanos. Desta maneira é que mostram suas 
capacidades e possibilidades esportivas, e a canoagem não deixa de estar nesse meio. 
Conhecer as diferenças entre as pessoas e ofertar oportunidades a todos é um ato de 
igualdade. 

 Quando não se faz atividade física poderá ocorrer na pessoa uma redução das suas 
capacidades de rendimento. Devido esta circunstância a prática de atividade física ajuda no 
aumento da força muscular e também no aumento da capacidade de resistência nas atividades 
diárias, melhorando na disposição e no condicionamento físico. 

Dentre a seleção de atividades físicas, tem-se como exemplo a prática esportiva. O 
esporte traz diversão, interação social e benefícios para a saúde.  

As pessoas com deficiência estão conseguindo feitos muitos importantes nesta área, pois 
já existem eventos esportivos internacionalmente direcionados para eles, como por exemplos 
os Jogos Paraolímpicos e os Jogos Parapan-americanos. 

A canoagem vem demonstrando ótimas participações no cenário nacional e 
internacional e por ser um esporte olímpico, tem atraído várias pessoas a participar desta 
modalidade esportiva. Porém, sabe-se que há pouca participação de pessoas com deficiência, 
essa indicação tem como objetivo empregar a Canoagem como nova opção de atividade física 
para pessoas com deficiência em Cabo Frio. 


