
Este P D F é composto por 6 páginas na horizontal com textos em letras azuis e amarelas e imagens coloridas ou sobrepostas por um filtro azul.  

 

Capa:  

Vereador Pier – 14 1 2 8 

Curitiba melhor para os curitibanos 

Caderno de Propostas para as Pessoas com Deficiência  

 

Descrição da Imagem:  

A capa tem fundo azul com vários balões de fala azul mais claro e mais escuro, com letras brancas e amarelas. 

À esquerda, a logomarca da campanha, formada por cinco ícones de pessoas em tons de azul, a do centro é azul marinho. Abaixo delas, três balões de fala sobrepostos e 

de mesma cor, dentro deles em amarelo: "VEREADOR" e em branco “PIER”. Os números: Quatorze, um, dois, oito, amarelo e o slogan: “Curitiba melhor para os curitibanos” 

em letras brancas.  

À direita, em letras brancas e amarelas: “Caderno de Propostas para as Pessoas com Deficiência” 

  



 

Página 1: 

Pier Petruzziello. 

É especialista em gestão pública, foi eleito duas vezes vereador e é presidente da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência e Acessibilidade da Câmara Municipal 

de Curitiba. 

Se destacou por sua atuação na causa das pessoas com autismo e pretende continuar lutando por inclusão e equidade para todas as pessoas com deficiência, sela ela qual 

for.  

“Nada sobre nós, sem nós” 

Descrição da Imagem: 

A página está dividida em duas partes. À esquerda uma imagem circular de Pier. 

Ele sorri, é jovem, tem pele clara, cabelos castanhos e curtos, olhos castanhos, lábios finos, usa camisa azul escuro e aparece dos ombros para cima. Abaixo o texto em 

letras azuis. 

E a direita um mosaico com um filtro azul, composto por retratos de homens e mulheres de várias idades ocupa toda a lateral. 

  



 

Página 2 

O que já foi feito 

Ao longo de dois mandatos como vereador, Pier trabalhou ativamente para trazer conquistas para as pessoas com deficiência, ampliando a discussão sobre o tema na 

Câmara Municipal, apresentando projetos, sugestões e aprovando leis. 

58% das sugestões ao executivo que Pier Petruzziello encaminhou ao prefeito Rafael Greca são referentes a área da pessoa com deficiência  

40% dos projetos de leis apresentados na Câmara de Vereadores dizem respeito a essa causa  

51% das verbas destinadas para a cidade foram para à área, incluindo escolas especiais, educação inclusiva, paradesporto e apoio a eventos de conscientização.  

Descrição da imagem: 

À esquerda, em letras robustas: “O que já foi feito”.  

À direita, um gráfico de barras verticais ilustra as porcentagens.  

E no rodapé o mosaico. 

 

  



 

Página 3 

6 Leis relacionadas à aérea aprovadas em 2 mandatos: 

Lei que estabelece a habilidade em Libras como critério de desempate em concursos públicos e processos seletivos; 

Lei do diagnóstico precoce do Autismo e a Lei que institui a Semana de Conscientização sobre o Autismo; 

Lei que estabelece a capacitação em Libras para profissionais da educação; 

Lei que criou a Semana Municipal da Pessoa Cega ou com baixa visão; 

Lei que institui no calendário oficial do município a Corrida Inclusiva; 

4 novos projetos em tramitação. Entre eles: 

Dispõe sobre o prazo de validade permanente do laudo médico-pericial que atesta Transtorno do Espectro do Autismo e outras deficiências de caráter permanente;  

Institui as Diretrizes Municipais de Educação Especial para a Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo; 

DEZENAS de parcerias. Entre elas: 

Parceria com o Departamento dos Direitos das Pessoas com Deficiência; 

Parceria com a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoas com Deficiência; 

Parceria com a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude para incentivo do paradesporto na Cidade.  

Conheça tudo o que já foi e ainda será feito em nosso site www.pierpetruzziello.com.br 

Descrição da imagem:  

À esquerda dentro de uma coluna de fundo azul escuro, uma fotografia em preto e branco de um menino de pele clara, cabelos escuros, rosto redondo, usa óculos. Em 
baixo da imagem, um balão de fala amarelo com a frase: “6 Leis relacionadas à área aprovadas em 2 mandatos” e a seguir, em tópicos o texto.  

À direita uma fotografia colorida de Pier e o prefeito Rafael Greca, e mais algumas pessoas em frente ao banner do programa Curitiba Cidade Inclusiva, todos estão de 
máscaras. 

No rodapé, sobre uma faixa azul claro o endereço do site e um balão de fala amarelo com a logo da acessibilidade e os dizeres: “site com conteúdo acessível" 

 

  

http://www.pierpetruzziello.com.br/


 

Página 4 

O que ainda vamos fazer 

A busca por visibilidade continua. Para o próximo mandato, iremos incentivar ainda mais o protagonismo, por meio da inclusão e do combate ao preconceito.  

Novas propostas: 

Empregabilidade – capacitação profissional e campanhas de conscientização para contratação de PcD; 

Escola Bilíngue - oferecer para a criança com deficiência auditiva um trabalho consistente de inclusão 

Melhoria do atendimento do Transporte Escolar para alunos com deficiência 

Qualificar o atendimento escolar à criança com transtorno do espectro do autismo e às famílias; 

Criação de políticas públicas de amparo a PcD em idade adulta 

Ampliar a quantidade de parques e brinquedos inclusivos instalados na cidade.  

Conheça tudo o que já foi e ainda será feito em nosso site www.pierpetruzziello.com.br  

Descrição da Imagem: 

À direita duas fotografias coloridas. Em cima Pier cumprimenta um desportista com síndrome de down. Pier está de camisa branca e calça jeans, o menino um colete verde 

fluorescente sobre uma camiseta amarela.  

Em baixo, Pier e mais pessoas sorriem, dois desportistas cadeirantes em frente ao pódio de primeiro e segundo lugar seguram troféus. 

  



Página 5 

Conheça o vereador Pier 

Clique no links para interagir 

Whatsapp:  https://qrcorp.com.br/pier14128 

Instagran: https://www.instagram.com/pier_p/?hl=pt-br 

Facebook: https://www.facebook.com/pierpaolo.petruzziello 

site: https://pierpetruzziello.com.br/ 

14 1 2 8 

Curitiba melhor para os curitibanos 

No site você encontra conteúdo acessível para pessoas com deficiência. 

Descrição da Imagem:  

A capa tem fundo azul com vários balões de fala azul mais claro e mais escuro. 

Quatro caixas de texto, branca e amarela, de bordas arredondadas com os ícones e informações das redes socias: 

Abaixo, a logomarca da campanha, formada por cinco ícones de pessoas em tons de azul, a do centro é azul marinho. Abaixo delas, três balões de fala sobrepostos e de 

mesma cor, dentro deles em amarelo: "VEREADOR" e em branco “PIER”. Os números: Quatorze, um, dois, oito, amarelo e o slogan: “Curitiba melhor para os curitibanos” 

em letras brancas. 

 

https://qrcorp.com.br/pier14128
https://www.instagram.com/pier_p/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/pierpaolo.petruzziello
https://pierpetruzziello.com.br/

