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Indica ao Exmo. Senhor Governador do Estado
de Mato Grosso, com cópia ao Exmo. Senhor
Secretário  de  Estado  de  Assistência  Social  e
Cidadania, a destinação de recursos financeiros
para  construção de  três  salas  (Briquedoteca,
oficina pedagógica e sala de aula), implantação
de  sistema  de  energia  solar  fotovoltaica,
aquisição de veículo e de um parque adaptado
para APAE de Colíder - MT.

Com fulcro no Art. 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação favorável
do Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo às autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto e INDICO a destinação de recursos financeiros para construção de três salas (Briquedoteca,
oficina pedagógica e sala de aula), implantação de sistema de energia solar fotovoltaica, aquisição de
veículo e de um parque adaptado na APAE de Colíder - MT.

JUSTIFICATIVA

É de conhecimento público a relevância e necessidade pública dos serviços prestados pelas APAE's na
atenção integral à pessoa com deficiência, prioritariamente aquela com deficiência intelectual e múltipla,
sendo a referida instituição sinônomino de pioneirismo e capilaridade, estando presente, atualmente, em
mais de 2.200 mil municípios em todo o território nacional, entre eles o de Colíder - MT.

Dentre os trabalhos desempenhados pelas APAEs, destacam-se a formação de uma ampla rede de
promoção e defesa de direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, sobretudo nas áreas de
prevenção e saúde, educação, assistência social e inclusão no mercado de trabalho.

Sem embargo à relevância dos serviços prestados e à necessidade pública de fomento às APAEs, é
igualmente público o estado de permanente dificuldade financeira atravessada por tais instituições, daí
porque, por meio do ofício nº 050/2023, o Ilmo. Sr. Givanildo Bispo dos Santos, Presidente da APAE de
Colíder - MT solicita a destinação de recursos públicos a fim de implementar e aperfeiçoar os já relevantes
serviços prestados pela referida entidade em toda região.
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A solicitação guarda razoabilidade e proporcionalidade, estando devidamente fundamentada na necessidade
de ampliação e melhoria dos espaços físicos da APAE de Colíder - MT, assim como na necessidade de uma
gestão eficiente da unidade, por meio da diminuição de despesas correntes (Energia solar), bem como na
facilitação das atividades de transporte e de melhoria nas áreas dedicadas ao lazer do público atendido. 

Em face do exposto e para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, na forma aqui disposta,
cumpre-me levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e à elevada apreciação de meus distintos
Pares, aos quais conclamo, nesta oportunidade, dispensarem a ela o devido apoio para a sua regimental
acolhida e merecida aprovação. 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Março de 2023

 

Diego Guimarães
Deputado Estadual
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