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JUSTIFICATIVA 
 

A Medalha Cassiano Ricardo, instituída pelo Decreto 

Legislativo nº 01, de 5 de março de 1974, é uma honraria deste Poder 

Legislativo concedida às pessoas ou entidades que se destacarem pela 

relevância dos serviços prestados à comunidade joseense. 

 

Diante disso, é justa e devida esta concessão e homenagem 

à APAE de nosso Município pelos bons e relevantes serviços prestados 

nesta cidade, tendo completado 50 anos em 2021. 

 

“A APAE de São José dos Campos é uma associação sem 

fins lucrativos, que reúne pais, profissionais e colaboradores conscientes 

da necessidade de melhorar a qualidade de vida da pessoa com Deficiência 

Intelectual e Múltipla visando sua independência, autonomia e cidadania. 

  

A QUEM A APAE ATENDE 

 

A APAE atende a bebês, crianças, adolescentes, jovens e 

adultos, na faixa etária de 0 a 59 anos, com Deficiência Intelctual e Múltipla, 

e suas famílias. 

  

O QUE A APAE OFERECE 

 

A APAE promove a melhora da qualidade de vida da Pessoa 

com Deficiência Intelectual e Múltipla, através do fortalecimento dos 

vínculos familiares, do desenvolvimento da autonomia e efetiva inclusão 

social. 
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Faixa etária de 0 a 6 anos: grupos de orientações familiares, 

intervenções transdisciplinares com os assistidos. 

Faixa etária de 6 a 15 anos: projetos com currículo adaptado 

e funcional, bem como encontros sistemáticos com familiares. 

Faixa etária de 15 a 59 anos: com projetos diversos nas áreas 

de autocuidado e com o ambiente, artesanato, expressão artística, 

cuidados com a terra. 

Grupos de Atividades Físicas, equipes de treinamento 

esportivo em várias modalidades, Grupo de Atuo Defensoria, Oficina de 

Música, Oficina de Culinária, Oficina de Jogos. 

Parceria com Programas Públicos na área de cultura, esporte 

e lazer. 

Missão 

Promover a melhoria da qualidade de vida da pessoa com 

deficiência intelectual e múltipla em todo seu ciclo de vida e apoio às 

famílias, através de intervenções, orientações e articulações para a 

construção de uma sociedade que respeite a diversidade e promova 

equidade de acesso. 

  

Visão 

Manter se como instituição de referência no trabalho a pessoa 

com deficiência intelectual e múltipla e sua família, nas áreas da Assistência 

Social, Educação, Saúde, Esporte e Lazer. 

  

Valores 

- Respeito a diversidade humana; 

- Ética nas relações com todas as pessoas; 

- Envolvimento e Comprometimento com a causa da pessoa 

com deficiência intelectual e múltipla; 
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- Excelência nos atendimentos; 

- Transparência em todas as ações da entidade; 

- Valorização das parcerias e do trabalho voluntário.” 

(Fonte: http://www.apaesjcampos.org.br/) 

 

Assim, espero dos nobres companheiros de edilidade a 

aprovação da propositura. 

 

 

Plenário “Mário Scholz”, 20 de outubro de 2021.  

 

Fernando Petiti  

Vereador do MDB 
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