
  

 

Audiências Públicas:  

 

-Sobre Conselho Nacional dos Direitos da  Criança e do Adolescente-CONANDA 

- Sobre  os Direitos das Pessoas com Deficiência –  

- Sobre o  Dia do Catador de Material Reciclável  

- Sobre o Paradesporto no ES (reivindicação de mais investimentos do Estado nos 

esportes para pessoas com deficiência, apoio e reconhecimento das Federações 

que levam os atletas para competirem fora do Estado e do País)  

- Com o Grupo de Trabalho da Secretaria Estadual de Esportes para discussão do e 

maior  apoio ao PARADESPORTO  

- Sobre a violência contra a crianças e adolescentes  - ( Criação do Centro de Referência 

para criança e adolescentes no HIMABA em Vila Velha)  

- Sobre a Luta Antimanicomial  

- Sobre os 50 anos Diagnóstico Síndrome de Down  

- Sobre Álcool e outras drogas. Total de 3 audiências ( Resultado: Criação de  Leitos 

hospitalares para tratamento de dependência química de álcool e drogas e 

construção de 10 centros de tratamento de toxicômonos)  

 

Sessões especiais e solenes realizadas pelo mandato Claudio Vereza: 

 

Em comemoração ao  Dia do Idoso 

Dos 20 anos do Assassinato de Valdício Barbosa dos Santos  

Dos  25 anos da Pastoral do Menor no ES 

Dos 20 anos do Assassinato de Pe. Gabriel Meire 

Dos 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente  - junto com o NECA  

Da Pastoral da Criança e homenagem à dra. Zilda Arns;  

Dos 45 Anos da APAE no ES e Ab. Semana Nac. da PCD Intelectual e Múltipla; 

 

 Outras atividades:  

- Contribuição na organização, realização e participação na Romaria das Pessoas com 

Deficiência  (desde 2006) 

- Contribuição na Logística  do Evento Nacional de Basquete sobre Cadeira de Rodas  

- Seminário sobre Álcool e outras Drogas em Castelo   

- 1º Desfile de Modas para Pessoas com Deficiência  

-Comemoração do Dia 03 de Dezembro – Dia Internacional das Pessoas com 

Deficiência  

- Participação e através da assessoria da coordenação do Fórum Estadual de Entidades 

de Pessoas com Deficiência do Espírito Santo (resultado: preparação da Romaria, 

interlocução com a Setades, com os  Conselhos, Entidades e órgãos públicos. 

Além das reivindicações das pessoas com deficiência de políticas públicas para o 

segmento, através de Caminhadas, audiências e etc.)  

- Proposta para que a deputada federal Iriny Lopes destinasse emenda parlamentar 

para elaboração do Projeto de Acessibilidade do Convento Penha  (200 mil reais foram 

destinados para que o IPHAN contratasse a Empresa que está elaborando o Projeto)  



- Debate sobre emendas parlamentares com o Conselho Municipal da Assistência 

Social de Vitória 

- Acompanhamento da elaboração do  Projeto de Acessibilidade do Convento da 

Penha; 

- Atendimento dos familiares de internados do Hospital Adalto Botelho – (o Hospital 

passa a ser referência em internamento dia); 

- Presença do Mandato em diversos eventos relacionados aos segmentos da área 

social.  

 


