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GABINETE DO VEREADOR JOSE ADRIANO DA CONCEICAO/ PP

1NDICACAO N° 971 / 2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Senhor Presidente: USUARIO
martha

DATA / HORA 
23/09/2021 17.02:35

PROTOCOLO
2720/2021

Senhores Vereadores:

Indico ao Executivo Municipal, Sua Excelencia estude junto aos 
departamentos competentes da municipalidade a possibilidade de promover 
debate com familiares, profissionais e entidades ligados a educagao especial 
(APAE), para discutir sobre a viabilidade da divulgagao do uso do Cordao de 
Girassol pelo publico especial.

JUSTIFICATIVA

Justifico a referida indicagao tendo em vista que o Cordao Girassol tern 
como principal objetivo auxiliar a identificagao de pessoas com deficiencias 
ocultas em grandes estabelecimentos. Ele e composto por uma faixa estreita 
verde e estampada com figuras de girassois para sinalizar a preferencia de 
atendimento e suporte diferenciado a indivlduos com deficiencias.

Ambientes com grande circulagao de pessoas, filas e sujeitos a atrasos sao 
altamente propensos a ter confusoes e gerar estresse nos clientes. No meio 
desse caos, uma pessoa com deficiencia oculta pode ter uma crise a qualquer 
momento, em especial os autistas. Entao, para evitar que isso acontega, em 
2016, em Londres, foi criado o Cordao Girassol, a fim de identificar e priorizar a 
assistencia a essas pessoas.

Sao classificados como deficiencias ocultas o autismo, o Transtorno de 
Deficit de Atengao e Hiperatividade (TDAH), demencia, Doenga de Crohn, colite 
ulcerosa e fobias relacionadas a voos. As principals caracteristicas dessas 
deficiencias estao relacionadas a interagao social, comunicagao (verbal e nao 
verbal), comportamentos restritivos e destemperos emocionais.

Quando uma pessoa com o Cordao Girassol e identificada, as equipes 
de atendimento de lojas, supermercados, estabelecimentos bancarios, 
comercio em geral, devem priorizar a assistencia a esse cliente e seus 
acompanhantes.

Tal servigo e capaz de evitar ou amenizar situagoes de alto estresse,
como filas e atrasos, tornando a experiencia do individuo mais tranquila e
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Ao optar por usar o Cordao Girassol, a pessoa com deficiencia e seus 
familiares podem usufruir de algumas vantagens, como:
• Ajuda para ler placas de sinalizagao;

•Auxilio na locomogao;

• Isengao dos processos rotineiros de seguranga;

• Exclusao da necessidade de permanecer em filas;

• Recebimento de informagoes mais detalhadas sobre produtos e servigos dos 
estabelecimentos;

Plenario Ver Waldomiro dos Sa/ntos - 21 de setembro 2021.
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Oficio n° 181 - GP

Cajamar, 30 de setembro de 2021

Senhor Prefeito

Izelda Gongalves Carnauba Cmtra; Jefferson Rodrigo Oliveira Silva; Jose Adriano da
na l^'^annfn0 3 R°Chr S^ntiago e Tarcisio 'Wore'ra de Carvalho, apresentadas 
na 14 Sessao Ordmana, reahzada no dia 29 de setembro de 2021.

Aproveitamos a oportunidade 
elevada estima e distinta consideragao. para renovar nossos protestos de
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Excelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP
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