
Proposta de Projeto de Lei 

Excelentíssimo senhor José Pessoa Leal, prefeito de Teresina, nessa oportunidade o saúdo pela

desenvoltura a frente do executivo municipal. 

Enquanto filiado ao PDT, quando me pronunciava na tribuna nas reuniões das segundas-feiras,

por várias vezes mencionei a precariedade da politica de acessibilidade de Teresina, na ocasião

representava a Associação dos Cegos do Piauí-ACEP como diretor. 

Lembro-me de aparte de vossa excelência, quando detinha o cargo de vereador, perante os

correligionários  presentes  e  diretores  da  sigla  garantiu  que  intermediaria  compromisso  da

prefeitura  ao  pleito  solicitado  por  Projeto  de  Lei,  foram  três  mandatos  exercidos,

lamentavelmente  o  descompromissado  prefeito  de  então  não  correspondeu  aos  nossos

objetivos. 

Em decorrência das seguidas derrotas vergonhosas e humilhantes apresento proposta para o

indicativo de lei de vossa excelência à Câmara Municipal, para que seja criada a Secretaria

Municipal  de  Defesa  da  Pessoa  com Deficiência  de  Teresina.  É  importante  informar  que

pouquíssimas capitais do Brasil disponibilizam esta prestação de serviço. Dados estatísticos do

IBGE Censo 2010 garantem a existência de 220 mil pessoas com algum tipo de deficiência no

município de Teresina. 

É impossível negar que praticamente em todos os pronunciamentos públicos dessa autoridade

a belíssima história de vida do vosso genitor não tenha sido mencionada, verdadeira lição de

vida,  um homem do campo,  trabalhador,  pobre,  isento  de  escolaridade  e  com deficiência

visual, mas reuniu forças sobre-humana para formar moralmente sua prole e direcioná-los para

o  caminho  probo,  produtivo  e  digno,  exemplo  tácito  da  vitória  maior  foram as  inúmeras

vitórias conquistadas ao longo de toda trajetória de vossa excelência, fato ímpar prende-se ao

cargo que ocupa atualmente. 

O contingente de pessoa com algum tipo de deficiência  e  no caso específico pessoa com

deficiência visual, necessita e merece a compreensão do prefeito, compromisso e sensibilidade

para que através dessa instituição municipal possa se proteger e combater com veemência o

processo de preconceito, discriminação e exclusão. 

A Associação dos Cegos do Piauí ao longo dos seus 54 anos, registra em seus anais acima de

60 membros associativos detentores de graduações acadêmicas que até a presente data são

invisíveis das políticas exercida em Teresina. Resgatando um pouco da história: Em 1967 o



senhor Joel Loureiro, um dos cinco cidadãos fundadores da ACEP elegeu-se vereador, após

esse fato não tenho conhecimento de algum deficiente visual contemplado com qualquer cargo

ou função político-administrativo, não tenho a mínima dúvida que com essa providência sendo

tomada pelo prefeito José Pessoa Leal, em consonância com a Câmara Municipal de Teresina

será defenestrada de uma vez por todas o deprimente procedimento de retaliação e represália a

esse contingente. 

Nada mais a solicitar, reafirmo votos de grande apreço.

Teresina, 24 de fevereiro de 2021 
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