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Com fundamento no que dispõe o Regimento Interno deste Poder, requeiro a Mesa, ouvido o soberano
plenário, que seja encaminhada MOÇÃO DE APLAUSOS a SEMANA NACIONAL DO EXCEPCIONAL:

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nas pessoas dos Senhores Deputados
que a compõe, vem apresentar MOÇÃO DE APLAUSOS a SEMANA NACIONAL DO EXCEPCIONAL,
comemorado nos dias 21 a 28 de agosto de 2013.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 28 de Agosto de 2013

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

A Apae - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais nasceu em 1954, no Rio de Janeiro. Caracteriza-se
por ser uma organização social, cujo objetivo principal é promover a atenção integral à pessoa com
deficiência, prioritariamente aquela com deficiência intelectual e múltipla. A Rede APAE destaca-se por seu
pioneirismo e capilaridade, estando presente, atualmente, em mais de 2 mil municípios em todo o território
nacional.

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Qualibest em 2006, a pedido da Federação Nacional das Apaes,
mostrou que a Apae é conhecida por 87% dos entrevistados e tida como confiável por 93% deles. São
resultados expressivos e que refletem o trabalho e as conquistas do Movimento Apaeano na luta pelos
direitos das pessoas com deficiência. Nesse esforço destacam-se a incorporação do Teste do Pezinho na
rede pública de saúde; a prática de esportes e a inserção das linguagens artísticas como instrumentos
pedagógicos na formação das pessoas com deficiência, assim como a estimulação precoce como
fundamental para o seu desenvolvimento.

Há 41 anos o Movimento das APAEs vem celebrando anualmente, de 21 a 28 de agosto, a Semana Nacional
do Excepcional. As Federações das APAEs em seus diferentes níveis: nacional, estadual e as Escolas
Especiais das APAEs realizam essa importante celebração junto à comunidade, oportunizando também voz
e espaço aos nossos alunos e auto-defensores, profissionais, pais e amigos da causa, um esforço nacional
para sensibilizar e conscientizar a sociedade e os órgãos públicos e privados sobre os direitos fundamentais
de cidadania das pessoas com deficiência.

Diante o exposto, não poderíamos deixar de parabenizar, especialmente neste dia, todas as instituições de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAEs do nosso querido Estado, razão pela qual registramos essa singela
homenagem nesta Casa de Leis, com a presente Moção de Aplausos. 
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