
Teresina, 23 de julho de 2019

Excelentíssimo senhor Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral do MP/ PI

Com meus votos de autoestima solicito providências enérgicas e imediata em desfavor do seguinte
fato:  Sou  pessoa  com deficiência  visual,  abraçado  por  vastíssima  legislação  das  3  esferas  de
governo de garantias ao atendimento às minhas reivindicações em conformidade com a política de
acessibilidade vigente no Brasil pertinente a pessoa com algum tipo de deficiência.

Dia 5 de junho estive na sede da vice-governadoria do Piauí, na recepção perante muitas pessoas
que aguardavam atendimento fui recebido pela servidora pública Antônia Geneide Santos, que ao
me entregar documento emitido pela vice-governadora Regina Sousa, recusou-se veementemente a
ler o ofício para que eu pudesse assinar o recibo, a reação da servidora foi incisiva e repugnante
asseverando que não iria ler coisa nenhuma, pois tinha mais o que fazer e estava muito ocupada,
retruquei o ato desabonador e insisti que o documento fosse lido, pois ela seria obrigada a fazê-lo
em respeito a dois estatutos. 

A Lei  Piauiense  6.653/2015  de  autoria  da  então  deputada  estadual  Rejane  Dias,  e  a  LBI,  Lei
Brasileira  da Inclusão nº  13.146/2015, a  servidora pública absolutamente descontrolada agrediu
minha honorabilidade, me submetendo a inominável constrangimento público ao me adjetivar de
mau educado, pois falava alto, ato que não tolerava, reagi ameaçando denunciá-la pelo inóspito e
desrespeitoso atendimento, a desprovida servidora antes de me deixar falando sozinho declarou que
me conhecia  muito  bem garantindo que  sou um cego que  usa sua  cegueira  para  prejudicar  as
pessoas e tirar  proveito da deficiência visual para si,  concluindo sua torpe prestação de serviço
retornou ao interior do gabinete me abandonando injustificavelmente.

Sem maiores delongas qualquer ingênuo percebe facilmente que o destrambelhado ato incide em
crime de  injúria.  O que  ficou  de  positivo  em todo  esse  deprimente  episódio  foi  a  gentileza  e
sensibilidade da recepcionista senhora Ingra Dias, que muito gentilmente atendeu minha solicitação
lendo  compassadamente  o  teor  do  documento  para  mim.  O  ponto  inaceitável,  inconcebível  e
intolerável  refere-se  a  omissão,  negligencia,  conivência  e  corporativismo  da  vice-governadora
regina Sousa, que apesar da gravidade dos fatos até a presente data não se manifestou para punir
rigorosamente essa incompetente e descompromissada servidora. 

Entendo que o horrendo fato de forma impune é prêmio a irresponsabilidade de uma servidora
remunerada  para  prestar  serviço  ao  contribuinte,  desonra  sua  atividade  laboral  incentivando  a
maledicência a seus colegas de trabalho, como também, desmoralizando a vastíssima legislação
brasileira  que  ampara,  protege  e  preserva  direitos  de  46  milhões  de  pessoas  com  deficiência
existente  no  Brasil,  850  mil  no  estado  do  Piauí  e  220  mil  no  município  de  Teresina,  dados
estatísticos oficiais do IBGE censo 2010.

Nada mais a acrescentar reafirmo votos de respeito e consideração
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