MOVIMENTO ORGULHO AUTISTA BRASIL-MOAB

CARTA COMPROMISSO
Eu, Miriam Prochnow, candidata a Senadora, do Partido REDE, assumo a responsabilidade,
caso seja eleita, a partir deste momento, através da assinatura da Carta Compromisso abaixo, de
APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PARA PESSOA COM AUTISMO.
1. Assumo o compromisso com o Programa para a pessoa com Autismo.
2. Concordo em implementar as políticas públicas elencadas nesse documento para as pessoas
com Autismo iniciando no primeiro ano do meu mandato como Presidente.
3. Concordo em atualizar e divulgar, as primeiras ações em prol dos Autistas, no mínimo, no
final de cada ano da gestão.
4. Concordo que esses compromissos em prol dos Autistas podem comportar demandas extras,
em documento de aditamento, se outras demandas forem necessárias serem implementadas.

Local e data: Atalanta (SC), 05 de outubro de 2018.
Nome do candidato(a): Miriam Prochnow
E-mail: miriamscverde@gmail.com
Telefones: 47 988407072
WhatsApp: 47 988407072

ASSINATURA:

MOVIMENTO ORGULHO AUTISTA BRASIL-MOAB

POLÍTICAS PÚBLICAS A SEREM IMPLENTADAS EM PROL DAS
PESSOAS COM AUTISMO EM ÂMBITO NACIONAL:
1.

Garantir a implementação da LBI - Lei Brasileira de Inclusão e da Lei Berenice
Piana;

2.

Incentivar ações para consolidar a inserção das pessoas com autismo no mercado
de trabalho;

3.

Criar Centros de Referência para Atendimento ao Autista nas principais
macrorregiões para acolhimento, estimulação, reabilitação e tratamento; assim
como terapia parental para pais e cuidadores das pessoas com autismo;

4.

Fortalecer a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva, incentivando arte e esporte, com amplo debate com todos os
envolvidos: autistas, profissionais da educação e da saúde e familiares;

5.

Aprovar a proposta do Autismo no Censo Nacional;

6.

Fomentar a formação inicial e continuada de professores e profissionais que
atendam, nas escolas públicas e privadas, crianças e jovens com autismo, para
possibilitar não só a sua permanência, mas o desenvolvimento e a aprendizagem
dos autistas;

7.

Dialogar com o segmento e atores sociais (instituições, lideranças, etc.), assim
como estar em sintonia com as demais políticas nacionais e internacionais de
inclusão e participação social, na perspectiva da afirmação de direitos, da
neurodiversidade e do empoderamento das pessoas com autismo;

8.

Desenvolver ações de informação, sensibilização e capacitação para servidores,
articuladas com todas as áreas do Governo, de forma a promover mudanças

atitudinais e manter pessoal qualificado para o atendimento de pessoas com
autismo;

9.

Difundir, de forma transversal, a concepção inclusiva em todas as áreas da
administração pública, visando à implementação de projetos e programas que
permitam o acesso das pessoas com autismo;

10.

Promover a articulação entre o Estado e entidades não governamentais de
atenção às pessoas com deficiência, conveniadas quando necessário, objetivando
o caráter inclusivo em todas as ações voltadas ao segmento;

11.

Incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de projetos de melhoria da qualidade
de vida das pessoas com autismo, no que diz respeito às acessibilidades
arquitetônicas, tecnológicas, de comunicação, de transporte, entre outras;

12.

Incentivar projetos de moradias assistidas para os autistas;

13.

Destinar recursos em ações que garantam o acesso das pessoas com deficiência a
todas as políticas voltadas aos brasileiros.
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