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NOVAS IDÉIAS

Política de Acessibilidade nos
Municípios II - Conselho Municipal e
Atendimento Prioritário
Complementando o Boletim nº. 51, podemos dizer que um dos
primeiros passos para uma prefeitura implementar uma política
de acessibilidade pode ser a constituição de um conselho municipal da pessoa com deficiência. Esta é uma das melhores formas
de comunicação entre o poder público e as pessoas com deficiência, buscando desenhar as políticas públicas e eleger prioridades
neste campo.
A legislação referente à criação deste conselho deve contemplar
suas finalidades e competências, estabelecer a composição,
mandato e a dinâmica de funcionamento, definir origem de
recursos para garantir o funcionamento e as ações previstas.
Em cada município há diferentes organizações que reúnem as
pessoas com deficiência. É importante que todas estas organizações sejam ouvidas desde os primeiros passos para o estabelecimento de uma legislação que leve à criação do conselho.
Após a criação do conselho, um diagnóstico inicial é fundamental
para dar início aos trabalhos. Neste diagnóstico, pode-se estabelecer uma metodologia que identifique as demandas da população em geral no que se refere à acessibilidade, buscando integrar as diferentes necessidades dos cidadãos no desenho das
políticas públicas municipais. É importante, também, identificar
iniciativas já implementadas em outras localidades. Muitos
municípios já têm ações que contemplam a acessibilidade.
Conhecer estas experiências, tanto do Brasil quanto de outros
países, adequando-as à realidade e à dinâmica locais é um bom
caminho para desenhar uma política pública que leve em conta o
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avanço que já se tem neste campo.
O diagnóstico e o desenho das políticas prioritárias para garantir
a acessibilidade, especialmente das pessoas com deficiência, são
o início de um processo continuado de revisão da lógica de pen-
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sar a cidade, os serviços e os equipamentos públicos.
Esse processo de diagnóstico e desenho das políticas públicas
precisa ser feito juntamente com as pessoas com deficiência. Elas
devem ser as protagonistas desse processo, com os demais atores
sociais.
Os órgãos da administração pública devem dar atendimento
prioritário nos serviços públicos a pessoas com qualquer tipo de
deficiência.
O atendimento prioritário compreende tanto tratamento diferenciado como imediato. Para garantir o atendimento diferenciado,
as prefeituras devem, em todos os edifícios e serviços, disponibilizar assentos de uso preferencial bem sinalizado, mobiliário de
atendimento adaptado à altura e condições físicas, serviços de
atendimento especial para pessoas com deficiência auditiva e
visual, disponibilizar área especial para embarque e desembarque das pessoas com algum tipo de deficiência, etc.
Além de investir na infra-estrutura, a prefeitura deve oferecer
capacitação aos funcionários para que estes saibam como
realizar o atendimento, respeitando as diferenças e garantindo
acesso e serviços de qualidade. Ter funcionários capacitados para
atender pessoas com deficiência auditiva, por exemplo, é fundamental para que estes possam se comunicar e ter acesso aos
serviços necessários.
É importante também que a prefeitura incentive as organizações
privadas a disponibilizarem atendimento prioritário, principalmente em bancos, supermercados e lojas, garantindo que estas
pessoas tenham acesso a todos os tipos de serviço. O governo
local pode, além de realizar campanhas educativas, oferecer cursos de capacitação do funcionalismo. A idéia está lançada! Num
próximo Boletim continuaremos com o tema.
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