
    

 

            

     INDICAÇÃO   Nº  292 /2022 
                                            DE 08 DE SETEMBRO  DE 2022 
 
 
Nobres Pares, 
                                   

INDICO   à    Mesa,    obedecidas    as     formalidades  
regimentais, seja oficiado a Exma. Senhora RENATA TORRES DE SENE, DD. Prefeita 
Municipal, sugerindo estudos à Secretaria responsável, para que  seja viabilizado a 
realização de curso de capacitação voltada ao autismo e a pessoa com deficiência aos 
servidores da educação, no Município de Francisco Morato. 
 
     Justificativa: 
 
     A fim de proporcionar aos servidores públicos as 
condições necessárias ao cumprimento de suas atribuições, enquanto no exercício de 
um cargo público. Indico a realização de curso de capacitação, bem como palestras 
voltadas à educação inclusiva, ao autismo e à pessoa com deficiência.  Visando 
conscientizar aos funcionários da educação sobre como uma criança ou 
adolescentes atípicos precisam de um olhar e cuidado diferenciado.  
     Vale ressaltar que existem aproximadamente 400 alunos 
com laudo na rede municipal de educação de Francisco Morato, estes que têm o 
acompanhamento de estagiários em sala de aula, mas que podem ter dificuldades 
para serem entendidos no intervalo, secretarias e outros. Por esse motivo se faz 
necessária a capacitação de todos da rede de educação. 
 

Certo de poder contar com a habitual atenção de Sua  
Excelência a Senhora Prefeita, aguardo  providências 
 
 
 
 
 
 

RODRIGO MARTINS DE SENA 
         “RODRIGO MARRONE 
                                   -  VEREADOR - 
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