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cÂulne MUNTcTPAL DE ALAGoTNHAs

tNDtcAÇÃo No 140t2021.

REQUER AO PREFEITO MUNICIPAL
MELHORIAS, URGENTEMENTE, PARA A
ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE DOM
AVELAR BRANDÃO VILELA,
LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOA
uNlÃo.

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 probabilidade contrâir a COVID-19 é muito maior em espaços cheios e sem
ventilação adequada, pois o vÍrus se espalha de forma mais eficiente. (Disponívet
em: https://apps.who.inUiris/handle/10665/339857. Acesso em 16 de abril de 2021),

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 pandemia e precisamos aperfeiçoar as suas estruturas
para a volta às aulas;

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
inserção desta ferramenta ao ensino amplia as fontes de estudos e pesquisas
para os alunos e professores;

CONSIDERANDO que a iprática regular de esportes por crianças e adolescentes
nas Escolas propicia inúmeros benefícios para o corpo e a mente;

CONSIDERANDO que a:mencionada escola não é inclusiva aos portadores de
necessidades especiais por não seguirem os ditames da norma brasileira de
acessibilidade a edificaçÕes, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (ABNT
NBR 9050);

CONSIDERANDO que já rse iniciou o período de chuva constante e a mencionada
fsccrtrprwisa de reparos nos telhados e paredes;
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CONSIDERANDO ainda que a referida escola não dispõe de biblioteca nem de
sala para leitura;

1
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INDlco ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que providencie, com urgência, as
medidas anexas a seguir, para serem tomadas com o fim de sanar oJ principais
problemas da Escola Municipal e Creche Dom Avelar Brandão Viteta
apresentados.

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

Senhor Prefeito, a seguir, demandas da Escola Municipal e Creche Dom Avelar Brandão
Vilela que precisam ser atendidas:

a) lmplantação de uma biblioteca com espaço para leitura, 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) lnstalação de ventiladores novos nas salas de aula (que são muito abafadas),
pois diante da realidade atual não existem as condições necessárias para garantir a boa

ventilação que o momento nos pede e muitos estão quebrados;

c) Troca de janelas, pois as atuais são muito antigas e não favorecem a adequada
circulaçãodo ar, além de prejudicarem a estética do ambiente, e instalação de novas
com a retirada de comungós;

Juracy Magalhães, CEP: 48040-170, Alagoinhas-Bahia,
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d)
-reparos no telhado, pois com a chuva ocorre muita

infiltração, deterioração rerda de bens materiais, além do prejuízo à estrutura do
.:

rique é:rêcêssária a contenção da proliferação e habitação
,.itendo; em vista que a Unidade Escolar sofre com a

aís no forro das salas;
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prédio. lmportante ressa

de morcegos no tqlha<

concentração de fezeis de
,:
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e) Reparos nas paredes que apresentam rachaduras;

i

f) Destinação de codrputadores para alunos e formação de um laboratório de

informática, com o objetivo de incentivar a inserção e aprendizado a partir da

conectividade e uso da tecnologia;

j

g) Pintura em toda a' escola, com o fim de melhorar a estética do ambiente e
proporcionar um bem estár aos alunos e funcionários;

h) Troca de ,, ,já que o existentelestá com defeito;
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ei<terna da escola para recreação, possibilitando a prática de

)rtivas.,lnclusive esta área precisa ser coberta para que os

durante o intervalo;

i) Adequação na ár
atividades recreativas e
estudantes possam

, Jurácy Magalhães, CEP: 48040-170, Alagoinhas-Bahia,

) 3182-3333, whoits App: (75)99913-OO7O
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salas: uma para a diretoria e outra para os professores, uma

onais se reúnem em uma mesma sala;

;ll
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k) Manutenção na entrada da escola:pintura na fachada e reparos no passeio

forma que seja inclusivo aos portadores de necessidades especiais;
de

l) Entrega de novos rmanos, pors os

precisam de
dáticos;

ín, Juracy Magalhães, CEP: 48040-170, Alagoinhas-Bahia,
75) 3182-3333,Whats App: (75) 99913-0070

- lumamenezes@camaradealagoinhas.ba.gov.br

possui estão muito antigos e
apropriado para organizar os

que a Escola

mais espaçodesgastados e os
livros e demais
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m) lnstalação de
de uso;
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portas, visto que estão deterioradas por terem muito tempo
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o) Utilização de espaço desocupado para a construção de um refeitório, pois

estudantes utilizam de um local situado em cima da fossa para merendar;

p) Reparos nos

i
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ros no tocante a: manutenção do telhado, troca de pisos,
pintura e eliminaçãoide r
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duras;
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io dq uma sala para atendimento especial,tendo em vista

lro para educar os alunos com fundamento na Lei de

cÂruml uuxtclPAL DE ALAGotNHA§

r) Ampliação da

q) Construção ou a

que a escola precisa ter
Diretrizes e Bases da E Nacional, em seu art. 58, § 19, a saber: "Haverá, quando

necessário, serviços de especializado, na escola regular, para atender às

peculiaridades da clien de educação especial."
,:l

luma vez que;é muito Pequena e

funcionários que ali m e entrega de armários para a guarda

panelas e demais utensíli
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Manutenção e limpeza dos pisos dassalas de aula que estão manchados;

utilizam as cadeiras da e o infantil, o que não é adequado nem confortável;

I

'spara uso dos adultos do EJA (turma noturna), já que eles

utilizam uma emprestada) televisão, DVD e

,:

ls da escola para que seja

seguir os ditames da norma

rços e equipamentos urbanos

t) Entrega de carteir

u)

:i
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Providenciar im
projetores para as saias d
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v) Adaptar os espa

necessidades especiais, a

inclusiva aos portadores de

brasileira de acessibilidade a

(ABNT NBR e05o);edificações, mobi I iário,

.: 
:

ntensidade de veide na escola ou imediações foi capaz de

verificado que aS escolas que aumentam a exposição dos alunos a áreas verdes
i
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conseguem reduzir em até 9% o total de crianças com problemas de memorização. "
(Dispon ível e m https://epOcanegocios.globo.com/lnformacao/Visao/nolicia/2075 /O6/areas-ve rde s -

pode m-melhorar-aprendizado-das
riancas.html#:-:text=De%2 OacordoYr2}com%o\Ooso/o2}pesquisadore s,noYo2Oprazoo/o2OdeYo2Oum%20ano

Reitero, Senhor Prefeito, todos os encaminhamentos são a partir de visita à escola

e as solicitações encami tdas foram sinalizadas pela equipe gestora responsável pela

Unidade. Ademais, el

para a garantia de uú
mos acima os principais pontos e estes são estruturantes

público de qualidade para as crianças do nosso município'
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