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JUSTIFICATIVA

Inclusão social é uma ação que combate a exclusão social geralmente ligada a
pessoas de classe social, nível educacional, portadoras de deficiência física, idosas
ou minorias raciais entre outras que não têm acesso a várias oportunidades.
Inclusão Social é oferecer aos mais necessitados oportunidades de participarem da
distribuição de renda do País, dentro de um sistema que beneficie a todos e não
somente uma camada da sociedade.
A exclusão social orientou a elaboração de políticas e leis na criação de programas e
serviços voltados ao atendimento das necessidades especiais de deficientes nos
últimos 50 anos. Este parâmetro consiste em criar mecanismos que adaptem os
deficientes aos sistemas sociais comuns e, em caso de incapacidade por parte de
alguns deles, criar-lhes sistemas especiais separados.
Assim a sociedade modificará em suas estruturas e serviços oferecidos, abrindo
espaços conforme as necessidades de adaptação especificas para cada pessoa
com deficiência a serem capazes de interagir naturalmente na sociedade. Todavia,
este parâmetro não promove a discriminação e a segregação na sociedade. A
pessoa com deficiência passa a ser vista pelo seu potencial, suas habilidades e
outras inteligências e aptidões.
A inclusão social, é um processo para a construção de um novo tipo de sociedade,
através de transformações, pequenas e grandes, nos ambientes físicos (espaços
internos e externos, equipamentos, aparelhos e utensílios mobiliário e meios de
transporte) e na mentalidade de todas as pessoas, e portanto, também do próprio
portador de necessidades especiais.
O processo de inclusão vem sendo aplicado em cada sistema social. Assim, existe a
inclusão na educação, no lazer, no transporte, etc. Quando isto acontece, podemos
falar em educação inclusiva, no lazer inclusivo, no transporte inclusivo e assim por
diante. Uma outra forma de referência consiste em dizermos, por exemplo, educação
para todos, lazer para todos, transporte para todos.
É pensando nisto que apresentamos o presente processo legal, esperando contar
com o paoio dos nobres pares.
Plenário "Mário Scholz", 16 de junho de 2008.

LUIZ MOTA
Vereador — Democratas (DEM)
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