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INDICAÇÃO Nº ____/2019 
 
 
 
 

Excelentíssimo Senhor, 

Deputado Erick Musso 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

 

 

 

IRINY LOPES, Deputada Estadual, no uso de suas atribuições regimentais, 

solicita a Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso VIII, 

combinado com o artigo 174, ambos do Regimento Interno desta Casa de 

Leis, que seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado 

do Espírito Santo, José Renato Casagrande, a INDICAÇÃO da seguinte 

matéria: 

 

 

1- A criação e implementação do banco de currículos de pessoas 

com deficiência no Estado do Espírito Santo. 

 

 

Palácio Domingos Martins, 09 de dezembro de 2019. 

 
 

IRINY LOPES 

DEPUTADA ESTADUAL (PT/ES) 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

A presente proposição tem por objetivo requerer ao Governo do Estado a 

criação e implementação do banco de currículos de pessoas com deficiência 

no Estado do Espírito Santo. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) revelam que 6,2% da população brasileira tem algum tipo de 

deficiência. A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) considerou quatro tipos de 

deficiências: auditiva, visual, física e intelectual.  

O estudo mostra também que 1,3% da população tem algum tipo de 

deficiência física e quase metade desse total (46.8%) tem grau intenso ou muito 

intenso de suas limitações. Somente 18,4% desse grupo frequentam serviço de 

reabilitação 

De acordo com o último Censo divulgado pelo IBGE, 8% da população do 

Espírito Santo possui alguma deficiência severa. São cegos, surdos, gagos, mudos, 

cadeirantes, pessoas diagnosticadas com síndrome de Down e autismo, por 

exemplo. Isso representa uma média de 320 mil capixabas.  

Através da lei de inclusão, que determina que as empresas contratem 

pessoas com deficiência de acordo com o número de funcionários, atualmente, o 

mercado de trabalho do Espírito Santo oferta uma média de 5 mil vagas de 

emprego. Desse total, aproximadamente 3 mil vagas foram preenchidas restando 2 

mil que ainda estão em aberto, apesar do alto número de pessoas com deficiência 

no Estado. 

A falta de informação e de acessibilidade são alguns dos fatores que 

afastam as pessoas com deficiência das oportunidades de trabalho. Porém, para as 

empresas, esse também é um problema. Sem preencher as vagas de cotas, elas 

ficam passíveis de notificações e multa. 
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Diante de dados tão alarmantes e que revelam percentuais altos da 

população de deficientes no nosso Estado, já podemos presumir a dificuldade de 

inclusão social dessas pessoas, e principalmente, sua participação em atividades 

sociais e até mesmo no mercado de trabalho. 

Pensando nessa camada da sociedade que é em muito desfavorecida , foi 

criado o projeto de lei em questão, que poderá levar mais qualidade de vida às 

pessoas que possuem diferentes tipos de deficiência, assim como sua inclusão 

social, contribuindo ainda para o conhecimento das pessoas acerca do tema e o 

nível de importância que despendem para um problema de cunho social, que 

merece a atenção de todos. 

 

Sendo assim, confiante no atendimento dessa indicação e na 

sensibilidade do Excelentíssimo Senhor Governador Renato Casagrande, 

considerando se tratar de um tema de significativa relevância social, aguardo 

posicionamento dos órgãos competentes.    

 

 

Palácio Domingos Martins, 09 de dezembro de 2019. 

 

 

 
IRINY LOPES 

DEPUTADA ESTADUAL (PT/ES) 
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