
Indicações* de Autoria de Claudio Vereza 
 

 

 - Implantar, nas unidades da rede Estadual de Saúde, os serviços de profissionais 

intérpretes da língua brasileira de sinais-libra.  

 

- Seja instituído no Estado do Espírito Santo o benefício da meia-entrada para pessoas 

com deficiência – PCD, para o ingresso em casas de diversão, de espetáculos teatrais, 

musicais e circenses, e ainda em casas de exibição cinematográfica, em praças 

esportivas e similares das áreas de esporte, cultura e lazer.  

 

- Seja promovida a adesão pelo Estado do Espírito Santo ao Programa de reabilitação 

visual, disponibilizado pelo SUS.  

- Seja adquirido pelo CREFES o equipamento denominado Pacer Gait trainer (Pacer).  

 

- Seja criada a Política de Saúde da Mulher Detenta no âmbito do Estado do Espírito 

Santo. 

 

- Seja feita adequações às salas de aula das escolas estaduais e municipais no Estado 

do Espírito Santo, bem como a aquisição de mobília e materiais e a contratação de 

psicopedagogos para que haja adequada recepção dos alunos que necessitarão da 

educação inclusiva.  

 

- Seja ampliado o trabalho psicopedagógico e de orientação ao desenvolvimento de 

autistas típicos e atípicos no Estado do Espírito Santo com a obtenção de material e a 

contratação de pessoal especializado para o desenvolvimento do método PECS (Picture 

Exchange Communication System).  

 

- Seja assegurado às pessoas com deficiência visual o direito de receber os boletos de 

pagamento emitido pelas empresas públicas e sociedades de economia mista 

(empresas estatais) do Estado do Espírito Santo confeccionados no alfabeto Braille.  

 

- Seja proposta uma parceria entre as prefeituras municipais e o Governo do Estado, a 

exemplo do Rio de Janeiro, para que seja construído nas praias esteira especial feita de 

fibra de plástico, que vai do calçadão até a areia da praia, permitindo a passagem d e 

cadeira de rodas.  

 

-Seja criado no Estado do Espírito Santo o programa farmácia cidadã sobre rodas.  

 

- Dispõe sobre a gratuidade de passagem intermunicipal para as pessoas com câncer e 

para os pacientes submetidos a tratamento de hemodiálise que necessitam de 

deslocamento para efetuarem tratamento em outros municípios no âmbito do Estado 

do Espírito Santo, bem como de seu acompanhante.  

 

- Seja disponibilizado 5% da quota do Programa Nossa Bolsa para as pessoas com 

deficiência.  

 



- Seja instituído o Plano Estadual de Enfrentamento à Homofobia e de Promoção da 

Cidadania para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Travestis, seu Conselho e dá 

providências no âmbito do Estado do Espírito Santo.  

 

- Seja dado cumprimento as normas que tratam da isenção de pagamento de tarifa nos 

transportes coletivos urbanos, nos denominados “seletivos” do Sistema Transcol. (pcd)  

 

- Seja criada a Política de Priorização de Convivência do Idoso junto à sua família.  

 

- Autoriza o Poder Executivo a Implantar nas unidades da rede Estadual de Educação os 

cursos profissionalizantes para as pessoas com deficiência.  

 

- Seja construído Centro de Atendimento Toxicológico do Espírito Santo – TOXCEN, em 

um dos Municípios que compõe a Região Serrana do Estado do Espírito Santo e às 

margens da Rodovia BR 262.  

 

- Seja criado o Programa Estadual de Combate à Exploração Sexual, a ser destinado aos 

empregados de Pessoas Jurídicas titulares de benefícios ou incentivos fiscais.  

 

- Seja assegurada a gratuidade na emissão da segunda via de documento de 

identidade civil, quando houver comprovação por meio do Boletim de Ocorrência 

emitida pela Polícia, nos casos de furto ou roubo, no âmbito do Estado do Espírito 

Santo. 

 

- Seja Criado o Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional em consonância 

com a Lei Federal 11.346/2006.  

 

- Seja concedido às PCD e ao idoso, o benefício da gratuidade do transporte rodoviário 

intermunicipal de passageiros;  

 

- Seja respeitada a lei que determina que 10% dos assentos do transporte público 

sejam reservados a idosos, pessoas com deficiência e gestantes; e que seja atribuída ao 

trocador a função fiscalizadora para impedir que os lugares reservados sejam ocupados 

por quem deles não tem direito.  

 

- Que os órgãos do Poder Executivo considerem como tempo de experiência 

profissional, para fins de contratações e provas de títulos (concurso público), os 

estágios profissionais realizados durante o curso de graduação e pós-graduação. 

 

 

 

*Indicações são propostas enviadas ao Governo do Estado pelo Deputado Estadual, já 

que este não pode ter iniciativa de lei na referida área. 


