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Ementa: Solicita medidas que potencialize a 

inclusão escolar neste município. 

Senhor(a) Presidente:  

 
                     Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvido o Plenário, o presente requerimento seja 

encaminhado ao Poder Executivo Municipal, solicitando  a adoção de medidas que potencialize a 

inclusão escolar neste município e que consiste basicamente na contratação ou designação de 

servidores que possam assistir individualmente, durante o período de aula, os alunos(as) que 

apresentem alguma dificuldade física ou mental que impeça o seu pleno desenvolvimento escolar. 

                     Requeiro ainda que os servidores supra citados sejam capacitados e acompanhados por 

especialista da área, com a finalidade de aproveitar a mãos de obra existentes em nosso município e 

reduzir os custos, pois é sabido que  se o município optasse pela contratação de especialistas para fazer 

o serviço ora solicitado, os custos de execução do projeto seria muito elevado. 

                     Por fim, requeiro a integração das atividades da secretária de educação com as secretárias 

de saúde e ação social, a fim de facilitar a execução do presente requerimento e agilizar a adoção de 

medidas na área  assistencial  , inclusive junto ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, caso seja 

necessário a concessão de algum benefício para o aluno(a) portador de deficiência. 

 

 



 

 

                    JUSTIFICATIVA: 

 

        A idéia de apresentar o presente requerimento surgiu das minhas experiências como 

Conselheiro Tutelar deste município e das conversar que tive com algumas professores(as), 

dentre as quais cito a prof. Miriam Bezerra  da Fonseca, nas quais ficou constatado que para 

permitir a plena inclusão de crianças e jovens com deficiência dentro das escolas e , por  

conseguinte, na sociedade, é necessário dispensar a estes uma atenção individualizada, com 

profissionais capacitados e estimulados. 

        Reconheço que o nosso município passa por serias dificuldades financeiras que  

podem ser obstáculo a realização do presente requerimento, mas acredito que os benefícios 

advindos com a execução desta propositura  justificam os custos. 

                    Neste sentido, solicito aos edis que compõem o Poder Legislativo Municipal a 

aprovação do presente requerimento. 

                   Sala das Sessões,  21 de março de 2017. 

 

 

 

 

Washington Gonçalves de Queiroz 

Vereador 

 
 

 


