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Senhores Vereadores

Requeiro dentro das normas regimentals desta Casa de Leis e apos
Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado,deliberagao do plenario para que o 

junto a secretaria competente informe:

CONSIDERANDO: A Lei Federal de N° 12.764, DE 27 DE DEZEMBRO 
DE 2012 que Institui a Politica Nacional de Protegao dos Direitos da Pessoa 

com Transtorno do Espectro Autista.

CONSIDERANDO: Em seu paragrafo unico diz que em cases de 
comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluida 
nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2 , tera 
direito a acompanhante especializado.

CONSIDERANDO: O aumento de casos de transtorno do espectro 
autista (TEA) e outros transtornos em nosso municipio.

CONSIDERANDO: As criangas que foram diagnosticadas com 
transtorno precisam de uma atengao especializada do ensino publico, 
questiono:

1 - Qual a quantidade de criangas com laudo diagnosticadas com TEA
nosso municipio? Solicito a(Transtorno do Espectro Autista) matriculadas 

relagao com a quantidade de alunos por escola e sala de aula.
no

2 - A rede publica de ensino do nosso municipio tern professores 

especializados?

3 - Caso sim, qual e a quantidade de professores especializados? 
Solicito a relagao com a quantidade de professores por escola e sala de aula.

4 _ Caso nao, solicito que informe se existe algum processo de 
contratagao de professores especializados em andamento. Enviar informagoes 

prazo para contratagao e quantidade de professores especializados que 

serao contratados?
com
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JUSTIFICATIVA

Justifico o presente requerimento, tendo em vista que muitas crianqas com TEA 
conseguem frequentar uma escola, conviver com outras criangas e aprender. 
Mas, algumas delas sentem muitas dificuldades e precisam de alguem para
auxilia-las nesse process© de inclusao e aprendizagem.
Para isso, entra em cena o professor de apoio. A legislagao garante que a 
crianga/jovem autista tenha assegurado esse apoio e outros mecanismos para
conseguir estudar. .. .. .
Cabe a escola garantir a plena participagao do aluno em todas as atividades
escolares em igualdade de condigoes. Por isso, a instituigao de ensmo deve 
providenciar urn professor de apoio especializado diretamente na secretaria de 
educagao a qual esta vinculada. Essa contratagao e urn dever da instituigao de 

ensino. E a lei

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 23 de junho de 2.022.
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