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ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PREVENÇÃO. ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO E INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CAPITULO l

Da Associação e seus Fins „ ,, n _
Da Denominação, Foro, Organização e Autonomia Administrativa, Sede e Fins

Artigo 1° - A Associação de Prevenção, Atendimento Especializado e Inclusão da
Pessoa com deficiência, ou abreviadamente APRAESPI, fundada em Assembleia
realizada em 30 de outubro de 1.967, neste município e comarca da Estância
Turística de Ribeirão Pires, passa a regular-se por este Estatuto, pelo Regimento
Interno que adotar e pela Legislação Civil em vigor.

Artigo 2° - A APRAESPI é uma Associação beneficente de Assistência Social, com
fins não económicos, de caráter educacional, cultural, assistencial, de saúde,
estudos, pesquisas, desportivo e outros, com duração indeterminada, tendo a sua
sede localizada a Rua José Alvarez n° 84 - Centro e foro na cidade de Ribeirão
Pires, Estado de São Paulo.
§ 1° - A APRAESPI adota como símbolo a figura de 5 (cinco) mãos unidas formando
um pentágono e representando: 1. A Pessoa com deficiência, 2. A Família da pessoa
com deficiência, 3. A APRAESPI que luta pelos direitos dessas Pessoas, 4. A
Comunidade que colabora para que a luta vire atendimento e 5. O Governo nas três
esferas municipal, estadual e federal que com os impostos financiam os
atendimentos.
§ 2° - A Bandeira da APRAESPI, na cor branca contém no centro o seu símbolo na
cor laranja.
§ 3° - O dia 30 de outubro, data da fundação da Associação será considerado o dia
da APRAESPI.

Artigo 3° - A APRAESPI se propõe a atender em regime de ambulatório, externato,
semi-internato e internato sem discriminação quanto a: nacionalidade, raça ou cor.
sexo, crença religiosa ou deficiência, permitindo livre ingresso a todos aqueles que
solicitarem atendimento.
Parágrafo Único - Não constitui discriminação o atendimento oferecido pela
APRAESPI para promover a integração social e o desenvolvimento pessoal das
Pessoas com deficiência.

Artigo 4° - Para a consecução de seus objetivos a APRAESPI se propõe:
a) Promover a melhoria da qualidade de vida das Pessoas com deficiência,

buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania:
b) Articular, junto aos poderes públicos nas três esferas de governo, políticas que

assegurem o pleno exercício dos direitos da Pessoa com deficiência e com outras
Associações, que defendam a Causa da Pessoa com deficiência em qualquer de
seus aspectos.
Encarregar-se da divulgação de informações sobre assuntos referentes à Pessoa
com deficiência, incentivando a publicação de trabalhos xe\, obras
especializadas;

c)
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