Outorga Diploma de Honra ao Mérito á
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Jaboticabal – APAE, pelos 50
anos de fundação, e dá outras providências.

Art. 1° Fica outorgado Diploma de Honra ao Mérito à
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaboticabal – APAE, pelos
50 anos de fundação.
Art. 2° A entrega da honraria dar-se-á em Sessão Solene em
data a ser designada pela Presidente da Mesa Diretora.
Art. 4° As despesas decorrentes da execução deste Decreto
Legislativo correrão por conta de verba própria consignada no orçamento
vigente, suplementada se necessário.
Art. 5° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua
publicação.

Jaboticabal, 28 de setembro de 2021.

PROF. JONAS
Vereador - REPUBLICANOS
Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução nº 346/2018
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Senhores Vereadores,
Tenho a honra de apresentar esta honraria para Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais de Jaboticabal – APAE, que foi fundada em 30 de
novembro de 1971.
É uma associação civil, beneficente, com atuação nas áreas de
assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização,
defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros,
sem fins lucrativos ou de fins não econômicos, com duração indeterminada.
Atualmente sua Recepção funciona na Rua Arthur Verri, 191, Bairro Nova
Jaboticabal.
Promove à Pessoa com Deficiência e as famílias vulnerabilizadas, o
acesso destes, a bens e serviços; por meio de ações de prevenção, habilitação
e reabilitação; da articulação das políticas públicas, e defesa dos direitos;
favorecendo a qualidade de vida e impulsionando o processo de Inclusão
Social.
Seguindo diversos movimentos com o objetivo de atender à pessoa
com deficiência aconteceram entre as décadas de 50 e 60, que reuniu pais,
amigos, professores, médicos e outras redes de apoio para discutir e trocar
experiências sobre a questão da pessoa com deficiência, na época chamada,
“excepcional”, nasceu, em 1955, no Rio de Janeiro, a primeira APAE –
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.
Assim, em 1971, o movimento para a criação da APAE de
Jaboticabal, através do Consórcio de Promoção Social dos Municípios da
Região de Jaboticabal reuniu pais e amigos de pessoas com deficiências,
entre outras autoridades, na Sede Social Diocesana, para tratar da criação da
APAE e da nomeação da Diretoria, após a Palestra “O Excepcional e sua
Posição na Comunidade”, proferida pela Assistente Social, Ney de Jesus Silva
Santiago.
Em 08 de julho de 1972, a APAE de Jaboticabal inaugurou a Escola
de Educação Especial, contando 30 alunos e com 03 funcionários,
funcionando no espaço antes ocupado pela “Casa do Cego”, cedida em
Comodato.
Desta data até hoje, a estrutura física, os recursos materiais, os
recursos humanos multiplicaram-se exponencialmente, refletindo a maneira de
se conceber a pessoa com deficiência e os serviços especializados que
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Jaboticabal, 28 de setembro de 2021.

PROF. JONAS
Vereador - REPUBLICANOS
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demandam. O crescimento aconteceu juntamente com o aprimoramento das
políticas públicas, dadas pelos avanços em Prevenção e Saúde, pelas
mudanças nas diretrizes da Educação e da Assistência Social.
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Assinado digitalmente por
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