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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás 

 

 

   A deputada que o presente subscreve na forma regimental, 

requer a Vossa Excelência, os procedimentos administrativos necessários para a 

realização de Sessão Solene, no dia 10 de junho deste ano, a fim de homenagear os 

Líderes da Inclusão das Pessoas com Deficiências. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

   Mais de 1 bilhão de pessoas em todo mundo convivem com 

alguma forma de deficiência, dentre as quais cerca de 200 milhões experimentaram 

dificuldades funcionais consideráveis. Segundo o IBGE, no Brasil há 24 milhões de 

brasileiros com algum tipo de deficiência. Nos próximos anos, a deficiência será uma 

preocupação ainda maior porque sua incidência tem aumentado. Isso se deve ao 

envelhecimento das populações e ao maior risco de deficiência na população de 

mais idade, bem como ao aumento global de doenças crônicas tais como diabetes, 

doenças cardiovasculares, câncer e outros. 

   Em todo o mundo, as pessoas com deficiências apresentam 

problemas de saúde, níveis baixos de escolaridade, menor participação econômica e 

taxa de pobreza mais elevada, em comparação com as pessoas sem deficiência. Em 

parte, isso deve-se ao fato da pessoa com deficiência enfrentar barreiras no acesso 

a serviços que as pessoas sem deficiência tem acesso sem dificuldade alguma, 

como por exemplo saúde, educação, emprego, transporte e informação. 
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   O Governo Federal tem dado atenção específica às pessoas 

com deficiência, visando ampliar o processo de construção e consolidação da 

acessibilidade e inclusão. 

   As entidades de pessoas com deficiências tem desempenhado 

um grande e relevante trabalho na construção de uma sociedade mais justa e 

humana, onde o respeito às diferenças esteja presente. Conquistas não acontecem 

por acaso, são resultados de lutas individuais e coletivas de organizações de 

pessoas com deficiência e de pessoas solidárias à causa.  

  Essa homenagem é destinada aos líderes da inclusão de pessoas com 

deficiência, que tanto contribuem para a construção de uma sociedade mais 

inclusiva. 

 

 

 

 

Sala das Sessões aos         de                 de 2016. 

                 

 

              Atenciosamente, 

 

Delegada Adriana Accorsi 
Deputada Estadual 

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás 


