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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

 
 

O Deputado Sergio Majeski e os demais deputados abaixo assinados, 

com base no Art. 17, inciso XXXIV e §2º do Regimento Interno, requerem a Vossa 

Excelência a necessária autorização para a formação de um grupo 

parlamentar de caráter suprapartidário, denominado FRENTE 
PARLAMENTAR DE APOIO A INCLUSÃO, A ACESSIBILIDADE E 

CIDADANIA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, que tem como objetivo 
debater, discutir, propor projetos e incentivar as ações voltadas às 

necessidades das pessoas com deficiência no Estado do Espírito Santo, 
garantindo a participação da sociedade e das instituições públicas ou 

privadas pertinentes ao tema. 
 

 

 
 

Sala das sessões, 4 de fevereiro de 2019. 
 

 
 

 
 

_________________________ 
SERGIO MAJESKI 

Deputado – PSB 
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DEPUTADOS 
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_____________________________________ 
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JUSTIFICATIVA 
 

 
O conceito de pessoas com deficiência abrange um conjunto amplo de 

características. As deficiências podem ser físicas, sensoriais (da visão, da 

audição ou da fala) ou intelectuais. Podem ser de nascença ou ter surgido 
em outra época da vida, em função de doença adquirida ou acidente. Em 

alguns casos causam um impacto brando na capacidade do trabalho e de 
interação com o meio físico e social ou consequências maiores que requerem 

apoio e assistência.  
 

Dessa maneira, uma Frente de Inclusão social para as pessoas com 
deficiência englobará uma série de ações integradas, visando proporcionar as 

pessoas com deficiência, uma maior acessibilidade e igualdade de 
oportunidades, contribuindo assim para o pleno exercício de cidadania e uma 

vida mais digna, produtiva e independente. A Frente tem o objetivo de 
ampliar o debate e propor políticas públicas acerca da defesa de uma 

sociedade inclusiva, que reconheça e valorize a diversidade, embasada nos 
direitos fundamentais da pessoa humana. 
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Objetiva também a mobilização das pessoas e dos órgãos públicos a se 

atentarem para as dificuldades de quem não enxerga, não ouve, não pode 

caminhar, ou de pessoas que tenham outras deficiências e que encontram 
obstáculos por ondem transitam. 

 
A inclusão social, portanto, é um processo que contribui para a construção de 

um novo tipo de sociedade através de transformações, pequenas e grandes, 
nos ambiente físicos (espaços interno e externo, equipamentos, aparelho e 

utensílio, mobiliário e meios de transporte) e na mentalidade de todas as 
pessoas. 

 
 

 
 

SERGIO MAJESKI 
Deputado Estadual - PSB 
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