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INDICO ao  Excelentíssimo  Senhor  Secretário
Estadual  de  Educação,  com  cópia  ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, a
necessidade de viabilizar a Reforma da Cozinha
da  Assoc iação  de  Pa is  e  Amigos  dos
Excepcionais  -  APAE  do  município  de
Brasnorte-MT.

Com fulcro no Art. 160, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação favorável do
Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo às autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto e INDICO a necessidade de viabilizar a Reforma da Cozinha da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE do município de Brasnorte-MT.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar a
Secretaria Estadual de educação a necessidade de viabilizar a Reforma da Cozinha da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE do município de Brasnorte-MT.

A presente demanda nos foi apresentada por meio do ofício nº 01/2021/DC, pelos integrantes da
denominada Frente Parlamentar, gestão 2021/2022.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) é uma associação em que, além de pais e amigos
dos excepcionais, toda a comunidade se une para prevenir e tratar a deficiência e promover o bem estar e
desenvolvimento da pessoa com deficiência.

A Instituição oferece, além da educação especial, estrutura para tratamento de deficientes físicos e
intelectuais a 57 crianças e adolescentes.

Um dos objetivos da APAE é levar às crianças especiais a realizarem atividades pedagógicas que os
preparem para terem uma vida adulta independente.
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Para tanto, implantou o Projeto - Cozinha Experimental - no qual as crianças são levadas a prepararem seu
alimento. Todavia, a cozinha que possui não é adaptada para receber as crianças (mesas e cadeiras mais
baixas, eletrodomésticos adaptados etc).

Portanto, é necessário que o Poder Executivo, por meio da sua Secretaria de Educação, promova a reforma
e adaptação da cozinha para atender as necessidades da APAE.

É cediço que o fornecimento dos meios necessários para o acesso dos alunos especiais a atividades extras
reflete diretamente na qualidade do ensino ofertado, e consequentemente, no processo de seu
amadurecimento e independência individual.

Pelos motivos acima justificados solicito aos meus pares que aprovem a presente Indicação, tendo em vista
que trata de assunto de extrema relevância e de interesse público notório.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Outubro de 2021

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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