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Indicação ao Senhor Governador do Estado de
Mato  Grosso,  Mauro  Mendes,  com  cópia  ao
Secretário  de  Estado  de  Educação,  Alan
Resende Porto, demonstrando a necessidade de
instalação  de  salas  ambientes,  rampas  de
acesso,  material  e  mobília  escolar  adaptados
para  a  inclusão  de  alunos  com necessidades
educacionais  especiais  na  rede  estadual  de
ensino do Estado de Mato Grosso.

Com fundamento no artigo 160 do Regimento Interno desta Casa de Leis, depois de ouvido o Soberano
Plenário, que seja encaminhado o presente expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado, Mauro
Mendes, com cópia ao Secretário de Estado de Educação, Alan Resende Porto, demonstrando a
necessidade de instalação de salas ambientes, rampas de acesso, material e mobília escolar adaptados para
a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais na rede estadual de ensino do Estado de
Mato Grosso.

JUSTIFICATIVA

Inclusão é a equiparação das oportunidades de desenvolvimento de todos os indivíduos da sociedade,
garantindo acesso igualitário em todos os campos da vida, proporcionando relações de acolhimento e
aceitação das diferenças. A inclusão escolar é parte integrante desse processo e deve oferecer educação de
qualidade para todos, desconsiderando qualquer tipo de discriminação. A inclusão rompe com os
paradigmas que sustentam o conservadorismo das escolas, contestando os sistemas educacionais em seus
fundamentos.

A acessibilidade garante que os alunos com deficiência tenham uma experiência escolar similar equiparada a
de seus colegas, com acesso às mesmas aulas e recursos educacionais. Isso resulta em uma formação de
qualidade, que abre portas para um futuro mais justo.

Toda pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, tem os seus direitos assegurados pela
Declaração Universal dos Direitos Humanos, pela Organização das Nações Unidas, pela Organização
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Mundial da Saúde e demais legislações federais, estaduais e municipais. Apesar disso, ainda há diversas
dificuldades para a sua garantia efetiva, o que torna o engajamento da sociedade fundamental para a
eliminação de barreiras e formas de discriminação.

Dada a importância do assunto e a relevância social para o Estado de Mato Grosso é que encaminho esta
Proposição de Indicação para apreciação e aprovação dos nobres pares.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Janeiro de 2023

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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