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A Vereadora Silvia da Costa, do PTB, saudou a todos e agradeceu a todos 
envolvidos no projeto da lei que institui a Semana do Autismo neste Município. 
Agradeceu a Ana Emília, presidente da ONG Azul Como O Céu, pelo apoio e a 
colaboração nessa Semana Municipal do Autismo, oferecendo capacitação para as 
agentes de saúde, sendo que na próxima semana virá capacitar os profissionais da 
educação. Também agradeceu a Administração, a Secretaria da Educação pela 
participação, dizendo a todos que não podem parar, devem continuar em busca de 
mais informações, mais conhecimento para entender e poder acolher melhor e 
oferecer profissionais mais capacitados na área. Agradeceu também a Secretaria da 
Saúde e Assistência Social que está empenhada na implantação e realização da 
carteirinha de identificação do autista. Explicou que para fazer a carteirinha, a pessoa 
responsável pelo paciente autista levará os documentos até a Assistência Social, que 
lá receberá esses documentos, sendo que a pessoa responsável preencherá um 
requerimento, momento em que conversará com o assistente social, que irá ver se a 
pessoa tem os critérios para receber o BPC, Benefício de Prestação Continuada. 
Informou que se tiver direito ao BPC, já será encaminhado pelo assistente social e no 
máximo em trinta dias o responsável receberá a carteira de identificação. Disse a 
todos que precisam trabalhar de forma prematura nessa situação, para que mais cedo 
o diagnóstico seja feito, mais tranquilos os atendimentos e entendimentos entre 
famílias e profissionais. Após, salientou querer aproveitar para falar um pouco do dia 
sete de abril e de como foi o seu dia hoje, sendo funcionária na área da saúde. 
Informou ser profissional da saúde que juntamente com a equipe de saúde, vivenciam 
dificuldades, angústias, perdas, mas também vitórias. Comentou que o bom cuidado, 
mostra bom resultados, bem como momentos de muita gratidão, pois quem está 
acompanhando os boletins da pandemia, pode ver a diminuição dos casos e cuidados 
que estão acontecendo. Disse que sua manhã hoje foi um pouco diferente, quando 
iniciou seu dia com uma bela mensagem, surpreendida com mimos e agrados. Afirmou 
que isso os motiva, porque o reconhecimento, em meio a momentos difíceis, de ter 
recebido uma mensagem, faz com que suas energias se renovem e a vontade e a 
força para continuar, fortalece. Podendo assim, segunda ela, trabalhar mais em 
equipe, mais e melhor, oferecendo apoio a todos os pacientes mais atenção e 
acolhimento com empatia. Agradeceu a Administração e a Secretaria da Saúde por 
esse reconhecimento. 


