
Teresina, 02/01/2021

Ao excelentíssimo senhor José pessoa Leal 
Prefeito de Teresina 

Ao tempo em que o parabenizo  pelo  extraordinário  sufrágio  eleitoral  que o  conduziu  ao  poder
executivo municipal de Teresina, quero nessa oportunidade corroborar e apoiar vossas propostas de
campanha, principalmente no quesito que exige do corpo que compõe a prestação de serviço ao
governo  municipal  seja  formado  por  profissionais  capacitados  com  formação  técnica
comprovadamente merecedores de crédito por parte do comandante do poder executivo de Teresina. 

É  importante  o  estabelecimento  de  um programa de  treinamento  e  capacitação  profissional  aos
trabalhadores  e  servidores  para  atuar  nos  postos  de  trabalho  determinado.  Neste  prisma  me
disponibilizo propondo desenvolver um projeto educativo à política de acessibilidade vigente no
Brasil  pertinente  as  garantias  de  direitos  à  pessoa  com  algum  tipo  de  deficiência  (a  título  de
informação, dados estatísticos do IBGE censo 2010, assegura existência de 220 mil indivíduos com
algum tipo de deficiência em Teresina,  assegurados por vastíssima legislação das três esferas de
governo, cito: Lei 10.098/2000 artigos 24º e 26º e Lei Brasileira da Inclusão-LBI nº 13.146/2015
artigo  74),  me  refiro  apresentação  de  um  programa  semanal  denominado  “Guia  Legal  –
Comunicação  para  Acessibilidade”  na  rádio  Cultura  FM-107,9,  concessão  pública  pertencente  a
Prefeitura Municipal de Teresina. 

Esse projeto já é do vosso conhecimento, quando concedeu apoio,  influencia política e interesse
pessoal, sensibilizado em virtude que vosso genitor era deficiente visual, na ocasião vossa excelência
detinha o cargo de vereador como o segundo mais votado na Câmara Municipal, portanto solicito
prioridade as prioridades ao nosso pleito que no meu entendimento não haverá rejeição em virtude
da credibilidade mútua que nutrimos ao longo de décadas. 

O Projeto “Guia Legal – Comunicação para Acessibilidade” tem marca registrada pelo Instituto da
Propriedade Industrial-INPI sob nº 91763241-9, preferencialmente temos o interesse de veicular o
programa aos sábados no horário de 10 às 11h, tendo como pauta exclusiva conteúdo educativo
inédito  no  Brasil  para  informar,  conscientizar  e  orientar  a  sociedade  como  deve  ser  atendido,
auxiliado e ajudado a pessoa com algum tipo de deficiência em Teresina no seu ir e vir.

O programa será apresentado pelo jornalista e radialista Carlos Amorim, filiado ao sindicato dos
radialistas de São Luís – MA, DRT 1612, filiado ao sindicato dos jornalistas do Piauí e Federação
Nacional dos Jornalistas-FENAJ sob nº 2081-PI, cursou rádio difusão na Escola Técnica Federal do
Maranhão ano 1970, estagiou na rádio Timbira do Maranhão como complemento da capacitação
profissional  de  janeiro  de  1971  a  julho  de  1972.  Formado  em  Marketing  nível  superior  pela
faculdade Anhanguera em 2020.



O projeto tem como apresentadora e produtora a radialista e comunicadora profissional Maria José
Rocha, registro profissional sob número DRT 1071-PI, com formação superior em Marketing pela
Faculdade Piauiense de Processamentos de Dados. 

Isto posto preenchemos todos os requisitos exigidos pelo prefeito José Pessoa Leal, para compor o
quadro de gestores e prestadores de serviço em conformidade com o compromisso asseverado no
processo de campanha eleitoral  dos requisitos técnicos e qualificações adequadas a ocupação de
cargo no governo municipal.

Indubitavelmente tenho convicção e certeza absoluta, cumulada com a expedição de portaria para
concretização da parceria.

Nada mais a apresentar hipoteco meus votos de autoestima 
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