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INDICAÇÃO Nº           /2019 

 

 O Deputado infra-assinado, no uso de suas prerrogativas legais e 

regimentais, requer a Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 141, 

inciso VIII e 174, do Regimento Interno, que seja encaminhada ao Exmº. 

Senhor Governador do Estado do Espírito Santo a seguinte INDICAÇÃO: 

 

Inclusão de espaços próprios para implementação de Salas de Recursos nos 

projetos de reforma e ampliação e construção de novos prédios escolares. 

 

De acordo com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência – CMDPD (ONU/2006), por meio dos Decretos nº 186/2008 e nº 

6.949/2009, o Brasil assumiu o compromisso de assegurar o acesso das 

pessoas com deficiência a um sistema educacional inclusivo em todos os 

níveis e de adotar medidas que garantam as condições para sua efetiva 

participação, de forma que não sejam excluídas do sistema educacional em 

razão da sua deficiência. 

 

Considerando que segundo o MEC o atendimento educacional 

especializado (AEE) é um serviço da educação especial que identifica, 

elabora, e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem 

as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas 

necessidades específicas. 

 

Conforme constatado através de visitas realizadas por este deputado 

em 257 escolas da rede estadual de ensino, constatou-se a precariedade 
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dos espaços destinados a cumprir a legislação que versa sobre as salas de 

AEE. Em muitos casos esses espaços são improvisados nos corredores dos 

prédios escolares, dentro de bibliotecas e etc. Prejudicando assim a inserção 

dos alunos com necessidades especiais e em decorrência disto o processo 

de ensino-aprendizagem.  

 

Tendo em vista esta realidade, indicamos respeitosamente ao 

Secretário de Estado da Educação que sejam incluídas nos projetos de 

reforma e ampliação e de construção de novas estruturas de escolas da 

rede pública, a construção de salas próprias de AEE, a fim de que seja dada 

a merecida atenção à aqueles alunos que necessitam de atendimento 

especializado. Dessa forma, são indicadas, respeitosamente, medidas que 

visem a melhoria da rede, e que, consequentemente, tornem o ambiente 

escolar propício ao desenvolvimento dos alunos especiais. 

 

Na certeza de relevante importância do pedido, e certos do apoio 

do Excelentíssimo Governador, que tem como meta a melhoria na 

Educação do Estado, solicitamos que a indicação proposta seja realizada. 

Agradecendo antecipadamente o atendimento da solicitação, renovamos 

protestos de elevada estima e consideração. 

 

 

 

 

 

 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSB 
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