Ata da Audiência Pública em Alusão ao Dia Municipal do Espectro Autista.

Aos (06) seis dias do mês de abril do ano de 2018, às (09h) nove horas
sob a Presidência e Propositura da vereadora Tereza Nelma, reuniu – se a
Câmara Municipal de Maceió, situada a Praça Marechal Deodoro da
Fonseca, número 376 (trezentos e setenta e seis), nesta Capital em
alusão ao Dia Municipal do Espectro Autista. A senhora Presidente, fez
menção á lei municipal nº 6.374/15 de sua autoria e deu subsídio sobre a
mesma ao tempo em que leu em tribuna relatos de mulheres detectadas
com autismo após adultas, segundo matéria da BBC e concluindo mostrou
slide com as leis de sua autoria para a pessoa com autismo. A seguir,
convidou para compor a mesa dos trabalhos os senhores: Tereza Amaral
– Presidente da Associação Pestalozzi de Maceió. Valquíria Lúcio –
Presidente da Associação da Pessoa com Deficiência. Jorge –
Criador do Projeto Família Azul. Eduardo Augusto de Almeida –
Representando a Rede Psicossocial. Claudia Valéria – Representando
a Secretária Municipal de Educação. Liziane Torres – Presidente da
Fundação Casa do Especial. Djane Olegário – Conselheira Tutelar da
Região III. Bruno Anselmo – Conselheiro Tutelar da Região V. Em
seguida, convidou a todos para em posição de respeito ouvir a execução
do Hino Nacional e posteriormente convidou os senhores: Cristina Oliveira
– Gerente de Marketing do Parque Shopping e Alan Gama – Diretor
Administrativo Financeiro do Hospital Arthur Ramos para receberem a
Moção de Aplauso devido á colocação do laço de prioridades a frente
dessas instituições. Passada a palavra para a sociedade civil organizada
fizeram uso os senhores: Iris Lanne Oliveira da Silva – Assistente
Social e Coordenadora do Centro Dias - apresentou slide informativo
sobre o trabalho realizado pelo Centro Dias de Referência que tem como
objetivo superar barreiras na conquista da autonomia e registrou a equipe
multidisciplinar, fluxograma e o trabalho realizado com as famílias a
exemplo de lazer, palestras e outros. Concluindo, trouxe a intenção de
ampliar o centro. Em seguida, Maria Lúcia Sidor Bezerra –
Coordenadora Técnica do Centro Dias – apresentou slide explicativo

sobre o transtorno do espectro autista referente: os agentes estressores
para a família, citando exemplos diários e pessoais. Os impactos
físicos, financeiros, no casamento e sobre irmãos. Ajudas aos pais
através de terapia ou aconselhamento, atendimento psiquiátrico,
grupo de apoio e oferecer ajuda. Concluindo, leu relato publicado na
internet por uma mãe de uma criança autista com seis anos de idade
identificada como M.R.V. Após, Josivaldo dos Santo Cassiano –
Coordenador do Projeto Acolha – apresentou slide sobre o trabalho
realizado pelo projeto a exemplo: equipe; serviços oferecidos;
integração sensorial; modelo de atendimentos; números de
atendimentos; fluxos de atendimento e o protocolo de avaliação. A
seguir, a senhora Elaine Abreu – trouxe reivindicação quanto á dificuldade
de aprendizado e integração do filho Pedro (autista) na escola que tem
solicitado um mediador para acompanhar o aluno. Em seguida, os
senhores Ivanildo e Mauricéia, fizeram a sua fala quanto ás experiências
como familiares de autista. Na sequência, José Sebastião de Farias –
Presidente da Associação SOMOS em Arapiraca - citou o caso de um
aluno de cinco anos, autista, que era impedido de ter acesso ao professor
devido as suas limitações e viu esse comportamento como inclusão e
despreparo dos profissionais pedagogos onde através de um trabalho
interativo houve progresso dessa criança. Posteriormente, foi facultada a
palavra para os membros da mesa diretora, onde fizeram uso os senhores:
Claudia Valéria – Representando a Secretária Municipal de Educação
– mencionou a luta para a adaptação da criança com autismo nas escolas
enquanto que o ingresso é garantido e deu testemunho de que é possível
essa adaptação. Após, Eduardo Augusto de Almeida – Representando
a Rede Psicossocial – informou a nova rede do CAPSI em 2018 como
também que todos os CAPS II passará a atender o CAPS III onde está
havendo aperfeiçoamento dos profissionais para uma prestação de serviço
com mais qualidade para o usuário. A senhora Presidente, convidou a
todos para em posição de respeito ouvir a execução do Hino da cidade de
Maceió.
Concluindo,
aguarda
que
dessa
audiência
saiam
encaminhamentos para a questão em pauta e informou que ás empresas
receberão uma solicitação para a inserção do laço da prioridade. Deu por
encerrada a audiência agradecendo a presença da todos. Maceió, 06 de
abril de 2018. Maria Jairivane Sena da Silva - Redatora de Atas e Debates.

