REQUERIMENTO Nº 17/2021
AUTOR: VEREADOR JUCLEBER DA SILVA QUEIROZ.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
O Vereador infra-assinado, de conformidade
com as normas regimentais em vigor, REQUER à Mesa Diretora da Câmara
Municipal, que encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor José Natan de
Paula Dias, Prefeito Municipal, e a senhora Lucimara Paulino Muniz de Melo,
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, solicitando que
prestes a esta Casa de Leis, as seguintes informações:
- quantos alunos com Transtorno do Espectro Autista – TEA, estão
matriculados na rede municipal de ensino;
- se existe equipe multidisciplinar para atender estes alunos;
- Em caso afirmativo, informar a relação nominal dos profissionais.
JUSTIFICATIVA
Como se sabe os transtornos do espectro
autista são quadros clínicos nos quais as pessoas têm dificuldade em desenvolver
relacionamentos sociais normais, usam linguagem de maneira anormal ou não a
usam em absoluto e apresentam comportamentos restritos ou repetitivos. A
inclusão de alunos com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas escolas de
ensino regular requer a superação de vários desafios, dentre os quais a preparação
dos docentes, já que o processo de inclusão não se limita à mera matrícula do aluno
na escola regular. Cabe à instituição escolar atender os alunos em suas
especificidades e singularidades, a fim de lhes garantir uma educação de qualidade.
Não há como falar em inclusão sem mencionar o papel do professor. É necessário
que ele tenha condições de trabalhar com a inclusão e na inclusão. Assim, é
importante que os professores estejam aptos a atuar com alunos autistas a fim de
que estes se devolvam em todos os seus aspectos: físico, afetivo, social e cognitivo.
Neste contexto, estou apresentando este
requerimento para solicitar as informações relacionadas acima, objetivando
conhecer esta realidade em nosso Município, após aprovação do Douto Plenário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 21 de junho de 2021.
JUCLEBER DA SILVA QUEIROZ
VEREADOR

