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INDICAÇÃO 74∕2019 

                                                                                                        Xinguara, 13 de março 2019. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

 A vereadora que a esta subscreve, com base nos termos do Regimento Interno desta Casa 

de Leis, vem mui respeitosamente solicitar que o Poder Executivo Municipal, equipe uma sala 

para atender as crianças especiais, na Escola Municipal Clementina Natal de Souza. 

 

 

Justificativa:  

 

           O direito do aluno com necessidades educativas especiais e de todos os cidadãos à 

educação é um direito constitucional. A garantia de uma educação de qualidade para todos 

implica, dentre outros fatores, um redimensionamento da escola no que consiste não somente na 

aceitação, mas também na valorização das diferenças. Esta valorização se efetua pelo resgate dos 

valores culturais, os que fortalecem identidade individual e coletiva, bem como pelo respeito ao 

ato de aprender e de construir. Este novo olhar da escola implica na busca de alternativas que 

garantam o acesso e a permanência de todas as crianças e adolescentes no seu interior. Assim, o 

que se deseja é a construção de uma sociedade inclusiva compromissada com as minorias, cujo 

grupo inclui os portadores de necessidades educacionais especiais. O espaço escolar, hoje, tem 

de ser visto como espaço de todos e para todos. 

       Segundo as políticas educacionais, descreve-se uma escola que se prepara para enfrentar o 

desafio de oferecer uma educação inclusiva e de qualidade para todos os seus alunos.  

       Para atender essas crianças com necessidades especiais, a Escola Municipal Clementina 

Natal de Souza precisa da construção de uma sala equipada com: Oito (8) tateadores normais, 

um cego e um surdo, (1) uma maquina difusora e (1) uma linha Braille para quarenta caracteres. 

         Pelo exposto, espero contar com o apoio dos nobres colegas vereadores na aprovação da 

presente proposição. 

 

 

 

 

ÉBIA REGINA MENDANHA DA COSTA 
Vereadora  


