REQUERIMENTO No

, DE 2012

(Do Sr. Walter Tosta)

Requer a urgência para a apreciação do
Projeto de Resolução Nº 20, de 2011, que
Cria, no âmbito da Câmara dos Deputados, a
Comissão Permanente de Defesa dos Direitos
das Pessoas com Deficiência.

Requeiro, a Vossa Excelência, nos termos do artigo 155 do RICD, a urgência
para apreciação do Projeto de Resolução Nº 20, de 2011, Cria, no âmbito da Câmara dos
Deputados, a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos das Pessoas com
Deficiência.

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Resolução em comento implica em incensurável avanço para o
Parlamento Nacional e seguirá o que já vem sendo consolidado perante as Assembleias
Legislativas de todo Brasil.
Assim é patente a necessidade de promover e proteger os direitos humanos
de todas as pessoas com deficiência, inclusive daquelas que requerem maior apoio,
considerando as valiosas contribuições existentes e potenciais das pessoas com
deficiência ao bem-estar comum e à diversidade de suas comunidades, e que a
promoção do pleno exercício, pelas pessoas com deficiência, de seus direitos humanos e
liberdades fundamentais e de sua plena participação na sociedade resultará no
fortalecimento de seu senso de pertencimento à sociedade e no significativo avanço do
desenvolvimento humano, social e econômico da sociedade, bem como na erradicação
da pobreza.

A apreciação da matéria é de insigne importância para o Parlamento e
representa a vontade de importante segmento do povo brasileiro. As pessoas com
deficiência devem ter a oportunidade de participar ativamente das decisões relativas a
programas e políticas, inclusive aos que lhes dizem respeito diretamente.
Instalar na Câmara dos Deputados uma Comissão de mérito sobre o tema
corroborará a importância da acessibilidade aos meios físico, social, econômico e
cultural, à saúde, à educação e à informação e comunicação, para possibilitar às pessoas
com deficiência o pleno gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais.
Por fim, lembramos que a matéria merece vir imediatamente ao debate do
Plenário desta Casa, para que seja prontamente deliberada conforme a soberana
vontade do Plenário.
Por estas razões e considerando a grande relevância da matéria, é que
solicitamos a Urgência para o Projeto de Resolução Nº 20, de 2011.
Ante o exposto, aguardo dos nobres pares apoio para aprovação deste
Requerimento.
Sala das Sessões, em

WALTER TOSTA
Deputado Federal – PSD/MG

de novembro de 2012.

