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JUsrlFlcATlvA DA PRoPosrA: As pessoas com deficíência intelectual efou múltipla tem direito ao atendimentoespeciaiizado que não é ofertado pela rede comum de ensíno. Esse direto precisa ser um direito consubstanciado em açôesde co-responsabilídade do governo, êm suas varias instancias da família e da sociedade civil, conforme política deaiei'd'nret-'t: i-llecon!zã'ia p*i': esietut.t üã ar!ãr'rÇà e c,'-- aüoiesc+rte. á *rpr*saira, o nunru=,i* oo*aoa.r.5 dE,jÊii,:ieii,:r: ,epaís' o que tem merecido preocupaçãe por parte dos governantes, que vem propondo ações cie forma articulaca com esociedade' no sentido da promoção de sua internação no mercadr: de trabalho e na vida comunitária, mediante odesenvolvimento de suas potencialidades. Em nosso município, supera a uma centena o número de alunos atendídos pelaAPAE' o atendimento especializado oportuniza aÕs mesmos ênorrRes desenvolvimentos das potencialidadês, com base nacapacitaçãa dos professores especiaiizados nas áreas de pedagogia, psicoiogia, e capacitação em educação especial.Também reccber* atendirnente in:erdiscípiinai'nas áreas de psicoiogía, neuraiogia, foncaudioiogla, terapia ccupacii:;.:ai,assistência social, médica e fisioterapeuta. além de atendimento individual {para condutas atípicasi e sala: de aula, ccnrênfase no desenvolvímento motor, alfabetização e ativiçlades da vida díária. Desenvolvem ainda atÍvidades artísticas. ternêÇesso e atuarfl no laboi'atório de informática, nas oficinas pedagógicas nas áreas de carpintaria, artesanatc e reciclagem depapei e reaiizarn atividades físiças, entre outras que buscam o desenvolvimento e a integraçâo dos deficientes mentais çorna comunidade onde l'ivem e também corn ãs dernais APAEs. Age na prevenção da defÍciência mental prestando orientação ei;.,..1"=---r-, - - ^-olvulEarroQ às causas de cíivei"sas formas, ineiuincí* <jiscussões ternátieas per ocasião da semai-ra riaeional dEr rjefiçienternental' Busea a lnçlusão dos mesmos e propot"cíona melhcria da qualidade de vida da çlientela e de seus farniliar-es querecebem apoio e acompanhamento psicológico e de assistência social. por ser umê entidade e filantrópíca conta com poucôsrecurs$s oficiais pare ffiânutenção da estrutura que tem para qualidade de serviço que prestr à comunidade e sua clientela,não tendcr assinl, condiçôes de arcar cÇm o-( gastos pa,'a as adeqr"raçÕes solícitadas na vistoria realizaçja pelo c*r"po cleBcrnbeiros Militar iCsM) com base no plano de prevenção e proteção Contra lncêndio.
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A meta é atencier 1.73 usuárlos cio mun icípio de jaguarão já matriculados e atendidos, com vagas disponíveis para futu rasmatrículas, oferecendo atendÍmento nas áreas da fducaçâo, Saúde e Ass Ísténcia Social de forma gratuita. O horário defuncionamento é de segunda a sexta das 8:30h as 12:C0h e das L3:30h as 17:00h de acordo com a carga horária de cadaprofissional técnico, em atividades es pecificas de acordo com a idade e comprometimento de cada pessoa, tendo seus direitosa;segurados peias legislações vigentes. com essa verba iremos a dequar nossa instituição, seguindo as novas normas ;olicitadasda Corpu de Bcmbeir*s, visãhdô âssim, ufi1 ãfflbiÊfttê mãis :egurc pÊrã noss*§ etendidos rje acrrrric, üÊft: ês nÕrr?tãsTarnbém é of'erecido atendirnento especiaiiaedo nas á
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reas de pedagcgía, fisioterapia, neurologia, fonoaudio iagia, terapia

atividades preventivas e campanhas de esclarecímento
informática e atividades físicas e da vida díária. lncl uem-se ainda,

mental na csmunidade
sobre a deficíência mentai e a inclusão dos portadores de deficiência
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5. CRONOGRÂMA DE EXECUÇÃo
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Pessoa Portadora de Deficiência - UN 01" 0utubro/2022 Abril12023

6. PLANO DE APileAçÃO {R$ i,00}

Natureza da
Códrgo

Especificaçâo
Total Concedente Proponente
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Parlamentar

Adequações sol
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icitadas pelo Corpo
ã

de Bombeiros, apói
R91o*.ooo,oo R§ loo.ooo,cc

TOTÂL:
R$ 100"000,00 Rs7. CRONOGRAMA DE DESEMBOI-SO {R$ 1,oo}
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9, APRoVAÇÃo PELO CONCEDENTE
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Secretáría de Desenvolvimento social e Habitação

Sra. Renata iTermesana

Prefeito Municipal de

5r. Rogério


