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REQUERIMENTO

V" 010075

SENHOR PRESID!»

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

105020020, de 30 091020, que mumu a Pa/mca
Mamona. a, Educação Espec/al amava Inc/USN; &

com Aprend/zado au Lºnga da Vida

cuc ;: Cmsziui o da República, no urligo 205
hciso III, prevê a garamia du mendlmcnlo
educadora] espeualizadn ; pcbsoas com
deficiência. pªcferencialment: na rede regular de
msmo.

Que a Cnvlilwlniçâo da Rupúhhcº extabclece com»
um dos fundamento.» da Rep blicu Federativa do
Brasil & nlzgmdude da pessoa Immmu (anigo 1“.
inciso III) L' como um dn: >eus obiemos
fmdzmeumi» n de promover m ben» de todos, sem
preconcelío de origem, raça. sexº, cor. vdadc e
quaisquer Innuas de dIscri'nInaçío mmgo 3".
i: iso m, além de cxpre>sAmentc declmar que
todos 550 igudis pelantc & Iol. sem Amil do de
qualquer "JIJ! eza (migo Sº, (.:/mn

que a (Ínnstiuução da Repúhliczl, um artigo 205.
estabclcu que & I-ducaçãu & dimu de todos.
devendo >e» promuvlda c mccnuvadn com a
colaboração «Ia mamae, vvsarvdu ao pleno
descnvoluimcnlo da pessoa, wu preparo para .,
exercida «IE cidadama e sua quallfícdção para n
uaballw:
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mara Municipal de Ribeirão Preto
tado de S o Paulo

0 Decreto n" [0502/2020 , imnngc a proteçao aos direitos humnus
presentes na Constituição da chuhhcu & na Comm—ao snm-e os Direitos
das Pessoas um“ Defuiéncia; as unpre o compmlmssu Internacional
assumido pelo Brasil ao assinar a 'u 'Enção sobre Dlreilos das Pesso ,
mm Deflciência que di,—poe sobre du- ms humanos: kra n “tem jurídico
brasileiro no qual ;; refcrída Cnmcn o está incorpoxada cam 0 num: de
“mma consmucimal qm obriga c cº Jelece o sistema de c “um unchlslxo
em wdn; os nixeiª. únim model.. q. = atende aos p xcípio u di<pnsiçõeg
nela cºmidos. corrobnwandn com o que eºtá dispmm em nossa Carta
Magna

REQUEREMOS na forma r&gwmemal, apos ouwdo o Plenàno.
sela ohmadn (: Mwmslerw de Estado da
Educação &ª:hnmegumumsnvum


