
Mo~ao de Repudio ao Decreto N!! 7.611/11 

As Secretarias de Educa~ao dos Municfpios de Novo Hamburgo, Sao Leopolda, Dais lrmaos, lvoti, 
Sapiranga, Esteio, Campo Bom, Sapucaia do Sui e Morro Reuter; as Organiza~oes Nao Governamentais: 
Associa~ao dos Familia res e Amigos do Down- AFAD 21/NH, Associa~o dos Deficientes Visuais de Novo 
Hamburgo - ADEVIS/NH; o Conselho Municipal de Direitos das Pessoas com Deficiencia de Novo 
Hamburgo e lvoti; o Conselho Municipal de Educa~ao de Sao Leopolda; a Uniao Nacional dos Conselhos 
Municipais de Educa~ao do Rio Grande do Sui- UNCME/RS; a Coordenadoria de Politicas Publicas para 
as Pessoas com Deficiencia de Novo Hamburgo vem manifestar Mo~ao de Apoio ao Movimento 
"Jnclusao Ja!" e Repudio ao Decreta N2 7.611/11. 

Ficamos indignados ao tamar conhecimento da Revoga~ao do Decreto N2 6571/08 atraves das redes 

sociais. lsto provocou uma discussao interna nos municfpios que culminou nesta reuniao intermunicipal, 

na data de 25/11/11. Nosso posicionamento se soma ao movimento "lnclusaoJa!". 

Queremos ressaltar as seguintes considera~oes, levantadas como resultado deste encontro: 

1. Os munidpios presentes nao mediram esfor~os para implementar as politicas publicas em 

consom1ncia com as legisla¢es do MEC, ampliando o numero de matriculas, do acesso, 

permanencia e aprendizagem dos estudantes publico alvo da Educa~ao Especial. 

2. Foram implementadas a~oes de intersetorialidade entre Secretarias dos municfpios. 

3. Estamos efetivando a elimina~ao das barreiras arquitetonicas, curriculares e atitudinais, que 

refletem a mudan~a de paradigmas frente a inclusao. 

4. Efetivamos o aumento significative de Salas de Recursos Multifuncionais em nossos municipios. 

Manifestamos nossa perplexidade pela ausencia de discussoes ampliadas e a nao-participa~ao dos 

movimentos sociais e gestores frente a revoga~ao do Decreta NQ 6571/08 e a reda~ao conferida ao 

Decreta nQ 7611/11. 

Entendemos que o presente Decreta frustra nossas expectativas e desconsidera as conquistas que ja 

foram alcan~adas em nossas municipalidades. Exigimos a revisao na reda~ao do Decreta NQ 7611/11, 

com vistas a buscar uma conformidade do seu texto a LDBEN, a Constitui~ao Federal, ao Estatuto da 

Crian~a e do Adolescente e a Conven~ao da ONU da qual o Brasil e signatario. 

Como subscritores da presente mo~ao, somamos vinte assinaturas que estao em lista anexa a este 

documento. 

Novo Hamburgo, 25 de novembro de 2011. 






