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Excelentíssimo Senhor Prefeito
A FADERS, órgão gestor e articulador da política pública para Pessoas com deficiência,
com mobilidade reduzida e altas habilidades no Estado do Rio Grande do Sul, tem
pautado seu trabalho institucional em dois princípios básicos: acessibilidade e inclusão.
Esses dois temas "Acessibilidade e Inclusão” constituem-se como princípios civilizatórios
os quais estão sendo assumidos como irrenunciáveis pela sociedade, e assim sendo,
passam a ser agendas de governo.
É muito comum relacionar acessibilidade ao acesso aos espaços físicos em um
determinado ambiente. Entretanto, a acessibilidade é condição necessária, para que as
pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida possam viver de forma independente,
conquistando sua autonomia. A acessibilidade é condição fundamental e imprescindível a
todo e qualquer processo de inclusão social, e se apresenta em múltiplas dimensões.
Nesta linha, como as políticas públicas voltadas para a acessibilidade e inclusão são
instrumentos fundamentais e intervenções necessárias dos entes de Estado para que
elas se façam efetivas na vida das pessoas, torna-se fundamental mapear estas políticas
públicas e identificar em que grau elas estão sendo aplicadas pelos entes de governo.
É neste objetivo, de oportunizar melhor identificação e conhecimento da realidade local
em cada município, e assim também promover a integração destas informações e destas
políticas na esfera regional da Associação dos municípios, que estamos reformatando a
sistemática de realização do Fórum Permanente de Políticas Públicas para Pessoas com
Deficiência e Altas Habilidades, o qual passa a ser realizado tendo em conta a geográfica
e abrangência das associações municipais constituintes da FAMURS.
Para que esta nova formatação encontre o seu objetivo, onde cada município terá a
oportunidade de apresentar a sua realidade pontual, e a partir desta identificarmos e
assumirmos posições para a realidade regional (dos municípios que compõe a Associação

Regional) neste novo formato do Fórum utilizaremos uma sistemática em colocar os
temas em pauta e colher o posicionamento pontual de cada um dos municípios
vinculados na Associação.
Tendo em conta à sistemática e o objetivo mencionado no parágrafo anterior,
elaboramos um instrumento (mapeamento), o qual estamos encaminhando aos senhores
prefeitos, sugerindo que vossa excelência envolva as secretarias e setores vinculados
com o tema, para que assim se construa as definições que constarão no mapeamento.
Oportuno ter em conta que as questões propostas neste instrumento serão abordadas na
plenária do Fórum Permanente de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e para
Pessoas com Altas Habilidades que será realizado na cidade, onde cada um dos
municípios que compõe a região (associação dos municípios)
serão convidados a
pontualmente demarcar a sua realidade, da qual se formará o documento/mapeamento
por município, e regional.
Para melhor entender a sistemática que estaremos praticando, constam dois
instrumentos: no Instrumento I estão relacionados dados conforme informações
disponíveis no Observatório Viver Sem Limites e no IBGE, que retratam a realidade de
seu município. E no Instrumento II constam demandas as quais deverão ser respondidas
pela gestão municipal. No que diz respeito às informações do Instrumento I, solicitamos
vossa atenção para verificar se as mesmas condizem com o cenário atual de seu
município.
Na sequência consta o Instrumento II, o qual também será remetido por meio eletrônico,
onde ficará facilitado o preenchimento, e ressaltamos que o mesmo deve ser entregue na
data do Fórum.
Assim, Excelentíssimos Senhores Prefeitos, entendemos que com o diálogo construtivo,
identificando a realidade local e regional, estaremos em condições de potencializar as
ações e dar maior efetividade às politicas públicas e ações que promovam acessibilidade
e inclusão.
Atenciosamente,

Andrea Asti Severo
Coordenação de Pesquisa

Marilu Mourão Pereira
Diretora Técnica

Roque Bakof
Presidente

INSTRUMENTO II
Mapeamento da realidade municipal e regional sobre acessibilidade
e inclusão
1.
No organograma da estrutura organizacional do seu município existe
órgão focado na promoção e garantia dos direitos das pessoas com
deficiência? Marque abaixo:
( ) Secretaria ( )Coordenadoria ( )Assessoria ( )Departamento (
)Núcleo
( ) outro; especifique:
( )não possui
1.1. Caso sua resposta seja afirmativa a qual instância da estrutura
organizacional do seu município está vinculada?
( )Gabinete do Prefeito
( )Secretaria Municipal de Assistência Social
( )Secretaria Municipal de Educação
( )entre outras; especifique:

2. O município possui Comitê Gestor de políticas públicas para pessoas
com deficiência?
3. Existem associações referentes às pessoas com deficiência?
Especifique quais:

4. Nas diversas Secretarias Municipais, quais são os projetos,
programas e ações que estão em andamento para as pessoas com
deficiência e altas habilidades?
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(Acesso à Educação: Ações para garantir às pessoas com deficiência o direito ao acesso à
educação com igualdade de oportunidades

5. Quantos
alunos
multifuncionais?

com

deficiência

frequentam

as

salas

5.1 Quais os tipos de deficiência dos alunos que frequentam as salas
multifuncionais do município? Marque abaixo especificando a quantidade
ao lado:

(
(
(
(

)cegueira ..... ( )baixa visão ..... ( )surdez ......
)deficiência auditiva ..... ( )surdocegueira ..... ( )deficiência física .....
)deficiência intelectual ..... ( )transtornos globais do desenvolvimento ..
) altas habilidades ..... ( )outros;

especifique:.............................................................................
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(O Transporte Escolar Acessível tem como objetivo responder a uma das principais demandas
da população: a falta de transporte acessível, que muitas vezes impede a frequência dos
estudantes com deficiência à escola. A ação prioriza municípios com maior número de beneficiários
do Benefício de Prestação Continuada – BPC em idade escolar obrigatória e que estão fora da
escola. Os veículos adquiridos transportam estudantes para as aulas e para o Atendimento
Educacional Especializado, rural ou urbano).

6. Caso no seu município não tenha transporte escolar acessível como
os alunos com deficiência chegam até a escola?

(O SUS tem como objetivos principais dar acesso universal e atenção integral a toda população
brasileira. A Convenção sobre os Direitos das PcD da ONU reafirma esse direito e reitera que as
pessoas com deficiência devem ter acesso a todos os bens e serviços da saúde, sem
discriminação).

7. As Unidades Básicas de Saúde encontram-se acessíveis?
8. Existem em seu município serviços públicos especializados de
odontologia para pessoas com deficiência?

9. Caso afirmativo a que órgão da estrutura administrativa municipal
está vinculado?
10.
Existem programas, projetos e ações específicas no seu
município que visem apoiar e fortalecer a inclusão da pessoa com
deficiência no mundo do trabalho?
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(O Centro de Referência de Assistência Social- CRAS é a unidade responsável pela
organização e oferta de serviços da proteção social básica do Sistema único de Assistência
Social/SUAS).

11.
Como ocorre o processo de encaminhamento do Passe Livre
Intermunicipal para as pessoas com deficiência em seu município?
11.1 Seu município possui legislação e passe livre municipal para
pessoa com deficiência?

Este instrumento será remetido, também, em meio eletrônico para facilitar o
preenchimento, o qual embasará as demandas que serão apresentadas na plenária do
Fórum Permanente de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Altas
Habilidades. Vale ressalta que o instrumento deverá ser entregue no dia do Fórum.

Gabinete da Presidência
Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com
Deficiência e com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul
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