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MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 010/2018 
 

 Apresentamos ao Soberano Plenário Moção de Aplausos aos Alunos da Escola 

“Luz e Vida”, APAE de Carlinda-MT; seus familiares, diretores e profissionais, pela 

Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2018. 

A APAE de Carlinda/MT desenvolve um importante trabalho à sociedade, 

sabemos da dedicação de cada profissional que ali atua para proporcionar o melhor 

àquelas que frequentam. 

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, atualmente, são 2.178 APAEs, mais de 350.000 famílias 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. 

De acordo com o Censo IBGE 2010, o Brasil tem 45.606.048 de pessoas com 

deficiência, o que equivale a 23,9% da população do País. 18,60% foram declaradas 

pessoas com deficiência visual, 7% com deficiência motora, 5,10% com deficiência 

auditiva e 1,40% com deficiência mental. 

Há diferentes tipos de deficiência, é preciso valorizar cada pessoa envolvida 

neste processo dos direitos fundamentais, importante investir em estudos a esse respeito, 

de forma que venham contribuir para a compreensão dessa temática para o 

desenvolvimento humano e social, mudanças necessárias no seio da sociedade e a 

conquista de um mundo melhor e mais justo. 

 

 Que seja dada ciência aos homenageados. 

Sala das Sessões, 

Carlinda - MT, 20 de Agosto 2018. 

 

 

    Luiz Antonio Ferreira da Silva                                       Damião de Souza Santos 

                    Vereador – PT                                                         Vereador Presidente - PDT 


