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Assunto:  Manifesta Apoio a CAESP/APAE de Itapoá pelas ações, a nível

municipal,  que  serão  desenvolvidas  referentes  à  "Semana  Nacional  da  Pessoa  com

Deficiência Intelectual e Múltipla", que tem esse ano por tema " Família e pessoa com

deficiência, protagonistas na implementação de políticas públicas".

A Câmara Municipal de Itapoá, Estado de Santa Catarina, por unanimidade,

apresenta, nos termos regimentais, a presente MOÇÃO DE APOIO à CAESP/APAE de Itapoá

pelas ações que serão desenvolvidas por esta entidade na promoção e divulgação da " Semana

Nacional  da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla".

Sempre no mês de agosto de cada ano, esta "Semana" tem como objetivo a

conscientização  e  prevenção  de  deficiências  e  é  promovida  anualmente  pela  Federação

Nacional  das  APAES, entre  os  dias  21 a  28 de agosto,  através  de ações  realizadas  pelas

entidades de cada Município.

Este ano, com o tema"  Família e pessoa com deficiência, protagonistas na

implementação de políticas públicas", a proposta é reafirmar no contexto desse Movimento

a importância da participação da família em todos os processos de vida de seus filhos, seja

educacional, de desenvolvimento, de habilitação e reabilitação e demais projetos. 
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A CAESP-APAE  de  Itapoá,  desenvolve  atividades  e  ações  de  Educação

Especial nos diferentes níveis de atendimento, além de atendimentos aos níveis específicos

em sala de aula, com professores especializados.

Atualmente, à CAESP-APAE de Itapoá atende 54 alunos com diversos tipos de

deficiência e conta com um grupo de 10 professores, todos capacitados para atuar em cada

área, além do apoio de outros profissionais, como zeladora, psicólogos, assistentes sociais,

fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeuta ocupacional, gerando assim uma integralidade nos

atendimentos aos seus educandos.

Este ano, mais uma vez, à CAESP- APAE de Itapoá estará dispondo  toda sua

estrutura e ações para a promoção a nível municipal do debate e da reflexão sobre o dever da

inclusão  e  da  promoção  da  igualdade,  objetivos  da  "  Semana  Nacional  da  Pessoa  com

Deficiência Intelectual e Múltipla", motivos pelos quais honrosamente se embasa a presente

Moção.

É a Moção.

Câmara Municipal de Itapoá/SC, em 19 de agosto de 2019.
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