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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Seção de Protocolo

Araraquara,

19/06/2019 14:0149

Guichê: 052.121/2C 19

Pr ocessu: OOU 003/201 ~

Nome: C.M.A. - REQ. W 097112019
Distlibu1ção Chefia de Gabinete
A~~unto. PROVIDÊNCIAS

Considerando que a partir de provocação deste gabinete,
no ano de 2017, foi instituída a Comissão de Estudos para analisar a situação da
pessoa com deficiência auditiva no município de Araraquara;
Considerando que o referido grupo de estudos (GT), foi
composto por integrantes das secretarias de governo e pessoas da sociedade civil
na sua maioria mães de crianças e jovens portadores de necessidades especiais;
Considerando que, à época dos trabalhos, o grupo de
estudos foi conduzido pela Coordenadoria Executiva de Direitos Humanos do
município;
Considerando que em 19 de Julho de 2018, foi
oficialmente entregue ao Prefeito Municipal o texto final da proposta do Programa
Municipal da Pessoa com Deficiência Auditiva, contendo propostas de atuação do
governo em diversos eixos importantes como saúde, educação, assistência social,
esportes e trabalho e renda;
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Considerando que as mães de crianças e adolescentes
com deficiência auditiva que procuraram o nosso gabinete no ano de 2017 e
compuseram o Grupo de Trabalho, desejam ter mais informações quanto ao
andamento dos trabalhos do GT;
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Requeiro, satisfeitas as formalidades legais, seja oficiado ~
o Senhor Prefeito Municipal para que apresente a este gabinete as seguintes ~
~
informações:
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I - Qual a previsão de data para início da execução de c;
~
'P'
todas as propostas apresentadas pelo Programa Municipal neste ano?
~
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Quais os dados existentes quanto ao número de

pessoas com deficiência auditiva no munícipio de Araraquara?

contempladas com
municipal?

11 1 Quantas
pessoas aproximadamente serão
a implementação dos projetos sugeridos pelo programa

IV - Quando as ações referentes ao Programa serão
informadas ao Grupo de Trabalho?

Araraquara , 1O de Junho de 2019.

THAINARA FARIA
Vereadora
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