
Membros e servidores do MP recebem capacitação para 
fiscalizar condições de acessibilidade 

A Deputada Federal Mara Gabrilli 
participou nesta segunda-feira (3), 
de oficina de capacitação dos 
servidores do Ministério Público 
sobre mobilidade e acessibilidade.  

Na ocasião, o Procurador-Geral de 
Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa, 
e a parlamentar, fundadora do 
Instituto Mara Gabrilli, assinaram 
um Termo de Cooperação Técnica, 
Científica e Operacional que prevê a 
capacitação de servidores e 
membros do MP-SP na aferição de 
acessibilidade. 

A partir do treinamento oferecido 
pelo convênio - de caráter 
permanente - os funcionários do 
MP estarão aptos a elaborar 
relatórios de inspeção e fiscalização 
das condições de acessibilidade em 
todo o Estado.   

“Dar dignidade a uma pessoa é dar a ela condições de acesso a uma vida plena e 
cidadania integral”, afirmou Márcio Elias Rosa. “Sempre que por negligência, 
descuido ou ignorância o Estado deixa de atender a todos, falha no princípio 
Constitucional da garantia de dignidade à pessoa humana”, destacou. 

O convênio foi assinado entre o MP e o Instituto Mara Gabrilli, entidade 
fundada em 1997 pela Deputada que, há 17 anos, sofreu um acidente de carro 
que a deixou tetraplégica. O Instituto apoia atletas com deficiência e fomenta 
pesquisas científicas e projetos culturais para este público. Em sua trajetória 
parlamentar, Mara Gabrilli propôs dezenas de projetos e leis municipais que 
criaram políticas de acessibilidade na capital e em todo o País.  

Em 21 de setembro de 1998, foi criado no MP-SP o Grupo de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com deficiência, posteriormente transformado na  
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Promotoria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que atua como órgão 
auxiliar do MP no exercício de atividades indutoras da política institucional 
nesta área. 

Nesta segunda-feira (3), foi iniciada a primeira oficina do Núcleo de Políticas 
Públicas aos Promotores de Justiça. O tema foi habitação, urbanismo e 
mobilidade. 

A próxima oficina ocorrerá na próxima quarta-feira (5), em Presidente Prudente, 
debatendo o tema “Segurança Alimentar”. No dia 10, o evento será aberto ao 
público e discutirá a “Avaliação do controle democrático de políticas públicas”. 

 

Promotores de Justiça participam de capacitação sobre habitação, urbanismo e mobilidade 


