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“Deus seja louvado” 

 

 

PROJETO DE LEI  

  

Declara de utilidade pública a 

“ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 

DOS SURDOS E OUTRAS 

DEFICIÊNCIAS – APASOD”, com sede 

neste Município. 

  

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso 

de suas atribuições legais,  

  

D E C R E T A:  

   

Art. 1º É declarada de utilidade pública a “ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 

DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS – APASOD”, entidade da sociedade 

civil de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por seus objetivos principais                

a integração social e a defesa de direitos das pessoas com surdez e/ou outras 

deficiências, com sede à Rua Henrique Laranja, nº 434, bairro Jaburuna, neste 

Município, e inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ  sob os 

números 25.432.375/0001-51. 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Vila Velha, ES, 15 de agosto de 2018. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

 

Senhor Vereador Presidente,  

Senhores Vereadores, senhoras vereadoras:  

 

 

 

A presente iniciativa visa consignar o devido reconhecimento da Municipalidade  

à ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS, 

também conhecida como APASOD, em razão dos relevantes serviços prestados             

à sociedade vilavelhense, atuando ao longo de mais de três anos para, conforme 

art. 2º de seu Estatuto Social, dentre outras formas: 

 

. buscar a integração de pessoas com surdez e/ou outras deficiências, prestando 

assistência social e orientação familiar específica; instruindo a respeito dos 

direitos e da legislação pertinente, da atuação e deveres do Poder Público e/ou 

de instituições privadas; 

 

. promover o intercâmbio de experiências diversificadas, além de participação   

das pessoas com deficiência em eventos nas comunidades locais, a divulgação 

das possibilidades de competência e desempenho das pessoas com deficiência 

visual, auditiva, motora, mental e intelectual e outras; 

 

. buscar a adoção de ações políticas contra a discriminação e a segregação das 

pessoas com deficiência visual, auditiva, motora, mental e intelectual, e outras;  

 

. buscar ações administrativas e judiciais contra a discriminação, segregação, 
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desrespeito à legislação protetiva e inclusiva das pessoas com deficiência; 

. promover o convívio social e o lazer e incentivar a prática esportiva das pessoas 

com deficiência; 

 

. promover parcerias com as comunidades locais e com instituições públicas e 

privadas, para oportunizar a habilitação e a colocação da pessoa com deficiência 

no mundo do trabalho; 

 

. promover a formação, a informação e a conscientização das pessoas com 

deficiência, para que se tornem efetivamente comprometidos com os objetivos 

da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência [Lei Federal nº 13.146, 

de 2015, art. 1º]:  

 

“[...] assegurar e promover, em condições de igualdade [com as demais 

pessoas], o exercício dos direitos e liberdades fundamentais pela pessoa 

com deficiência, visando a sua inclusão social e [a sua plena] cidadania.” 

 

Ante ao que exposto, contamos com a melhor acolhida e o importante apoio de 

Vossas Excelências para a aprovação da presente iniciativa.  

   

Vila Velha, ES, 15 de agosto de 2018. 

  

  

  

OSVALDO MATURANO  

Vereador  

  


