
Requerimento Nº: 1268 / 2020

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

REQUER O ENVIO DE OFICIO À EXCELENTÍSSIMA SENHORA

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, ELIANA NUNES

ESTRELA, SOLICITANDO QUE ENVIDE ESFORÇOS NO SENTIDO DE

CEDER PROFESSORES À ASSOCIAÇÃO RECANTO

PSICOPEDAGÓGICO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DO

ATENDIMENTO DO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, INCLUSIVE,

ÀS CRIANÇAS PORTADORAS DE AUTISMO.

O Deputado André Fernandes, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, vem, com o devido respeito e acatamento,

requerer a V. Exa. após a manifestação do Plenário desta Casa Legislativa, que se digne a enviar ofício à Excelentíssima Senhora

Secretária de Educação do Estado do Ceará, Eliana Nunes Estrela, solicitando que envide esforços no sentido de ceder professores

à Associação Recanto Psicopedagógico, obedecendo as formalidades legais, para fins de regularização do atendimento do público

de educação especial, inclusive, para atendimento às crianças portadoras de autismo.

Justificativa:

A necessidade da presente solicitação justifica-se pelo fato da Associação Recanto Psicopedagógico, atualmente, não contar com a

disponibilidade suficiente de professores que realiza o trabalho especializado do público da educação especial, inclusive, para

atendimento às crianças portadoras de autismo.

	Segundo informações trazidas a este gabinete, as mães acompanhadas de seus filhos portadores de autismo, estão tendo que

retornar para suas residências, visto que o atendimento realizado por estes professores ainda não fora viabilizado, razão pela qual

apresento a presente propositura.

	Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da importância deste requerimento, solicito

gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente propositura.

Endereço: 

Av. Gen. Afonso Albuquerque Lima, s/nº - Cambeba, Fortaleza - CE, 60.822-325.

Sala das Sessões, 09 de Março de 2020

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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