


PIER PETRUZZIELLO

É especialista em gestão pública, foi eleito duas 

vezes vereador, é líder do prefeito na Câmara 

Municipal e presidente da Comissão de Direitos 

das Pessoas com Deficiência e Acessibilidade. 

Pier trabalha focado nas pautas essenciais para

o bem-estar dos curitibanos.



Foi um dos poucos candidatos que conseguiu 
aumentar o número de votos em 2016, mesmo
com 30% de abstenção registrados naquela
eleição.

2012

6.132
votos

7.868
votos

31.158
votos*

2016 2018

*Candidato a Deputado Estadual.

VOTAÇÃO
Ao longo dos dois primeiros mandatos, 
Pier destinou suas emendas parlamentares para:

EMENDAS

51% inclusão e acessibilidade PcD
13% obras e segurança pública
5% educação e cultura
9% esportes
9% saúde mental
13% segurança alimentar, turismo, 
meio ambiente, entre outros
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Total de R$ 4,042 milhões em emendas.



O QUE JÁ 
FOI FEITO

AO LONGO DE DOIS MANDATOS NO PAPEL DE VEREADOR, PIER TRABALHOU 
ATIVAMENTE PELAS CAUSAS QUE DEFENDE, TENDO ATUAÇÃO EXPRESSIVA
NA CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA.

Pessoas com Deficiência
Além de ser autor das duas primeiras leis 
que tratam sobre o autismo em Curitiba,

Pier também é autor de leis que contribuem 
com a comunidade de todas as pessoas com 
deficiência. Recentemente protocolou projeto 

de lei para tornar o laudo da pessoa com 
deficiência permanente.

Saúde Mental
A rede de prevenção, 

tratamento e reinserção da 
pessoa com transtorno mental 

foi fortalecida com ações
apoiadas por Pier Petruzziello.

LÍDER DO PREFEITO RAFAEL GREGA 
NA CÂMARA MUNICIPAL.

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE 
E DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

Esporte e Lazer
Destinou emendas para reforma 

e manutenção de espaços 
públicos de esportes, intermediou 
a compra de brinquedos móveis 

adaptados para crianças com 
deficiência, brinquedos hoje 
utilizados em eventos das 

10 regionais da cidade e nas 
Escolas Epecializadas conveniadas. 

Segurança Alimentar
Promoveu adaptações na 
lei que criou o Fundo de 

Abastecimento Alimentar 
de Curitiba, garantindo 

melhorias na qualidade da 
alimentação de inúmeros

curitibanos.

Inovação
Pier ampliou o espaço dedicado ao tema 

na Câmara Municipal de Curitiba e promoveu 
conexões entre áreas que contribuíram com 

o ecossistema local, por meio da aproximação 
entre startups e a Agência Curitiba 

de Desenvolvimento.

Desburocratização
Pier trabalha para ajudar quem gera empregos 

e renda para os curitibanos. Propôs leis e 
emendas que desburocratizam a gestão 

dos negócios e com os empresários.



O QUE AINDA 
VAMOS FAZER

ALGUMAS DE NOSSAS PROPOSTAS 
PARA O PRÓXIMO MANDATO SÃO:

1300 ATENDIMENTOS POR ANO E 
1224 REQUERIMENTOS FEITOS.

47 PROJETOS DE LEIS 
PROTOCOLADOS E 12 APROVADOS.

• Fortalecimento da rede de atendimento, 
   garantindo desde a prevenção até a 
   reinserção de pessoas com transtornos mentais 
   na sociedade e mercado de trabalho.
• Ações de esportes, cultura e conscientização 
   focadas na prevenção ao uso de drogas. 

SAÚDE MENTAL

• Trazer para a rede municipal de educação a 
   modalidade bilíngue de ensino para crianças surdas.
• Por meio do Departamento dos Direitos das Pessoas 
   com Deficiência, oferecer empréstimo de órtese, 
   prótese, cadeiras de rodas e andadores para as PcDs.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

• Ações para arrecadar verbas federais para 
  construção de Centro Municipal Paradesportivo.
• Atuação legislativa para aumentar o orçamento 
  municipal para a área de Esporte, Lazer e Juventude.

ESPORTE E LAZER

• Manutenção do trabalho de atendimento, 
  garantindo participação da população no
  mandato, apontando problemas a serem
  resolvidos e agilizando resultados.

ATENÇÃO COM A CIDADE

Para ter acesso a todas as propostas, 
acesse o site pierpetruzziello.com.br

• Manutenção de um canal de diálogo entre o
   agente público e a iniciativa privada, garantindo 
   assim a busca pela desburocratização.  
• Ações de incentivo ao empresariado que 
   garantam liberdade de atuação.

DESBUROCRATIZAÇÃO

• Ações de garantia de direito para pessoas que 
  necessitam de dietas especiais, como celíacos, 
  diabéticos e intolerantes à lactose.
• Apoio à expansão do projeto Mesa Solidária, 
  garantindo a oferta de alimentação para 
  pessoas em situação de rua ou em 
  vulnerabilidade social.

SEGURANÇA ALIMENTAR

• Criação de uma comissão legislativa focada
   em inovação dentro da Câmara Municipal para 
   aperfeiçoamento dos projetos de lei que
   abordam a temática. 
• Propor a criação de novos cursos de qualificação 
   para que jovens em situação de vulnerabilidade 
   social possam atuar no mercado de inovação.

INOVAÇÃO



rafaelgreca.org.br

pierpetruzziello.com.br

@pierpaolo.petruzziello(41) 991765282

@pier_p

conteúdo acessível no site

VEREADOR PIER
CONHEÇA O

CLIQUE NOS ÍCONES PARA INTERAGIR

https://qrcorp.com.br/pier14128/
https://www.facebook.com/pierpaolo.petruzziello/
https://www.instagram.com/pier_p/
https://pierpetruzziello.com.br/
http://rafaelgreca.org.br/

