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ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

rNDrcAÇÃO No 129t2021

REQUER AO PREFEITO MUNICIPAL
MELHORIAS, URGENTEMENTE, PARA A
ESCOLA MUNICIPAL DR. JAIRO AZI,
LOCALIZADA NO DISTRITO RIACHO DA

GUIA.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas,

coNSIDERANDO que a organização Mundial de saÚde (oMS) publicou

recentemente um documento com indicaçÕes de estratégias para melhorar a

ventilação de ambientes e diminuir o contágio pelo coronavírus, no qual reforçou

que a irobabilidade contrair a COVID-19 é muito maior em espaços cheios e sem

ventilação adequada, pois o vírus se espalha de forma mais eficiente' (Disponível

em: httpà://apps.who.inUiiisihandle/10665/339857. Acesso em 16 de abril de2021)'

CONSIDERANDO que a maioria das escolas municipais não possuem condiçÕes

que permitam uma ventilação adequada, realidade a qual torna-se mais

preocupante em tempos de pándemia e precisamos_aperfeiçoar as suas estruturas

para a volta às aulas, como as da Escola Municipal Dr. Jairo Azi,

CoNSIDERANDO que a cada dia, a tecnologia se torna mais importante no nosso

cotidiano e as escolas precisam se adaptar a essa nova realidade, uma vez que a

inserçao desta ferramenta ao ensino amplia as fontes de estudos e pesquisas

para os alunos e Professores;

CoNSIDERANDO que este local não é totalmente inclusivo às pessoas com

deficiências físicas e/ou visuais, em razáo de não cumprir as exigências legais

referentes à acessibilidade;

GONSIDERANDO que a prática regular de esportes por crianças e adolescentes

nas Escolas propicia inúmeros benefícios para o corpo e a mente;

CONSIDERANDO que estamos em

Escola precisa de reParos no teto;
período de chuva constante e a mencionada
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CONSIDERANDO ainda que a biblioteca da referida escola está desativada por
não ter estrutura adequada nem para ser utilizada como uma sala de leitura;

INDICO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie, com urgência, as
medidas anexas expostas nas páginas a seguir para serem tomadas com o fim de
sanar os principais problemas da Escola Municipal Dr. Jairo Azi apresentados.

Câmara Municipal de Alagoinhas, 01 de junho de 2021.
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ANEXO 01

^\

Senhor Prefeito, a seguir, demandas da Escola Municipal Dr.JairoAzi que precisam ser
atendidas:

a) Readequação do local que deveria ser usufruído como uma biblioteca com
espaço para leitura, masnão é, por nãoter estrutura nem mobiliárioadequado, diante
da importância de se incentivar a leitura e o aprendizado extraclasse, e que as escolas
precisam ser o primeiro espaço onde esse incentivo deve acontecer;

b) Que determine ao setor competente a análise da possibilidade de a coleta de
lixo acontecer no mínimo 2x por semana, pois como não há coleta periódíca, o lixo é
depositado em um contêiner e tal realidade traz inúmeras consequências para o meio
ambiente e para a saúde pública;

c) Construção ou adaptação de uma sala para atendimento especial, tendo em vista
que a escola precisa ter preparo para educar os alunos com fundamento na Lei de
Diretrizese Bases da Educação Nacional, em seu art. 5g, § 1e, a saber:',Haverá, quando
necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às
peculiaridades da clientela de educação especial.,'

d) Formação de área verde, tendo em vista que, de acordo com pesquisa publicada
no G1: "'.. a maior intensidade de verde na escola ou imediações foi capaz de melhorar
em até 5%o a capacidade dos alunos de armazenar e trabalhar informações - capacidade
conhecida como "working memory'' -, no prazo de um ano. Também foi verificadoque
as escolas que aumentam a exposição dos alunos a áreasverdes conseguem reduzir
em até 9% o total de crianças com problemas de memorização. " (Disponívet em
[ttps://epocanegocios.globo'com/lnformacao/Visao/no ticia/2015lo6,/areas-verdes-podem-melhorar-
aprendizado-das
riancas'html#:-:text=De%2 oacordo%2ocom%2oos%2opesq uisadore s,no%ozoprazo%2odeo/o2oum%2oano
. Acesso em L4 de maio de 2020.)

e) Destinação de computadores para alunos, implantação de um laboratório de
informática e contratação de um professor para ensinar esta matéria, com o objetivo de
incentívar a inserção e aprendizado a partir da conectividade e uso da tecnologia;

f) Além do laboratórío de informática, a escola precisa oferecer também um
laboratório de ciências e outro de matemática. lmportante expor que o laboratório tem
a função de unir a teoria à prática, o uso do laboratório é extremamente importante aosprofessores para realização de atividades experimentais em suas aulas. A não utilização
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gera uma maior dificuldade na assimilação dos conhecimentos por falta de atividades
práticas e prejudica o processo educacional dos estudantes.

g) Construção de rampa na entrada da escola para o devido acesso dos portadores
de deficiências físicas e/ou visuais;

h) Adequação na área externa da escola para recreação, possibilitandoa prática de
atividades recreativas e esportivas. lnclusive esta área precisa ser coberta para que os
estudantes possam meren'dar e permanecer no espaço durante o recreio;

Rua Philadelfo Neves, s/n, Juracy Magalhães, cEp: 4go4o-!To,Alagoinhas-Bahia,
Telefone: (75) 3182-333 3, W hats Ap p: (75) 99913-0070
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i) Substituição de bahcos de madeira os quais são antigos e desconfortáveis, por
outros novos (ou a readeqiração destes, casoseja possível);

I,l
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j) Concessão de uma sala para a diretoria, uma vez que a mencionada escola não
dispõe deste espaço específico o qual é fundamental para que o trabalho dos diretores
e demaÍs funcionários seja realizado de forma digna;

k) Adequar
especia l";

l

'l
uma sala pa escola para que seja utilizada como "sala de atendimento

l) Trocar as carteíra ,antigas que não estão em bom estado, por outras novas em
boas condições para que
de modo apropriado. Al
aspecto importante para e estimular os al

Rua Philadelfo

alunos possam participardas aulas e realizarsuas atividades
disso, importante salientar que o mobiliário escolar é um

Ju racy Magal hães, CEP: 48040 -!7 O, Alagoin has-Bah ia,
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m)

n)

Retomada da obra jem banheiro que está paralisada há um bom tempo;
I

I

lnstalação de ventÍfadores novos nas salas de aulas e sala dos professores, pois
diante da temperatura local e da realidade atual é notório que não existem as condições
necessárias para garantir á boa ventilação a qual o mornento nos pede;

,l

s/n, Juracy Magalhães, CEP: 48040-170, Alagoinhas-Bahia,
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o) Reparos no teto (principalmente da sala dos professores e da sala de cinema)
com o fim de evitar transtornos como: água da chuva, infiltração, deterioração e perda
de bens materiais. Ademais, é necessária a contenção da proliferação e habitação de
morcegos no telhado, tendo em vista que a Unidade Escolarsofre com a concentração
de fezes desses animais no forro das salas, forçando a estrutura e suscetível a queda,
além de contami devido às fezes dos anima

r, Juracy Magalhães, CEP: 48040-170,Alagoinhas-Bahia,
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q) Reforço na do local, uma vez que as telas do campo localizado

próximo à escola estão oradas e abertas, e infelizmente esta circunstância facilita

s as quais, segundo relatos de funcionários, vãoa entrada de pessoas mal
para as portas das salas, lizam roubos e furtos. lnsta ressaltar que boa parte dos

muros estão prestes a cai necessária a devida reforma urge!!9I!en!g;
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r) Entrega de um fogão novo, já que o atual não funciona mais e isto atrapalha o
preparo da merenda escolar;

s) Manutenção em pa
os quais estão fragilizados

redes que se encontram com rachaduras e reparos em murose podem cair;

Rua phiraderfo rvu'er,slli Juracy Magarhães, cEp: 4.8040-TTo,Aragoinhas-Bahía,
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t) os
trocados;

pisos das de alguns banheiros estão irregulares e precisam ser

www.camaradealagoinhas.ba.gov - lumamenezes@camaradealagoinhas.ba.gov.br
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u) Destinação de
utensílios de cozinha'

utilizado como depósito de alimentos epara ser

, s/n, Juracy Magalhães, CEP; 48040-170, Alagoinhas-Bahia,

e: (75) 3182-3333,Whots App: (75) 99913-0070
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v) Conceder copos,
o número de alunos;

Rua Philadelfo

CÂMARA MUNtcIPAt DE ALAGOINHAS

rs, i/n, Juracy Magalhães, CEP: 48040-170, Alagoinhas-Bahia,
: (75) 3182-3333,Whots App: (75)99913-0070
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res e pratos, pois a quantidade atual não é suficiente para

il
Conserto em armáf
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x) Troca de portas

,-\

Rua Philadelfo Nevês, s/n, Juracy Magalhães, cEP: 48040-170,Alagoinhas-Bahia,

Te lefone : (75) 3 182 -33 33, W hots A pp : (75) 999 13 -0070

www.camaradealagoinhas.ba.gov - lumamenezes@camaradealagoinhas'ba.gov.br

hr.
T
t ar.

---,
-r:i
--. Ir rlt:
IÜ1

- 
I)i

-l rr. Éj
Cr : rnl
Srflli
'a 

ê ts*

-',lflt

tt
II

(



v) Pintura e

zl Melhorias no r público de abastecimento de água, tendo em vista que o
dispõe, e sabemos que um banheiro sem água ébanheiro da

inutilizável;

aa) Conserto de janela's quebradas e instalação de janelas adequadas, ventiladores
novos nas salas de aulas e sala dos professores, pois diante da realidade atual não
existem as condições necessárias para garantir a boa ventilação que o momento nos

pede;
i
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s,is/n, J uracy Magalhães, CEp: 48040-170, Alagoin has-Bah ia,
e: (75) 3182-3 333, Whots App: (75) 99913-OO7O

.gov - lumamenezes@camaradealagoinhas.ba.gov.br

a

a



CÂMARA MUNIcIPAL DE ALAGoINHAs

bb) Fechamento de espaço que foi aberto em trabalho realizado no esgoto, pois
existe o risco de cri s se machucarem;

Reitero, Senhor Prefeito, que todos os encaminhamentos são a partir de visita à escola
e as solicitações encaminhadas foram sinalizadas pela equipe gestora responsável pela
unidade' Ademais, elencamos acima os principais pontos e estes são estruturantes
para a garantia de um ensiho público de qualidade para as crianças do nosso município.

Câmara Municipal de Alagoinhas, 01 de junho de 202L.
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