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E§TADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ATAGOINHAS

tNDtcAÇÃo No 146t2021.

REQUER AO PREFEITO rUUrutCtpeL MELHORIAS, URGENTEMENTE, PARA A
CRECHE SÃO BENED|T9 LOCALTZADA NO VALE DA SANTA TEREZINHA.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas,
l

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 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: https://apps.who.inViris/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
paru a volta às aulas;

CONSIDERANDO que edtamos em período de chuva constante e a mencionada
Escola precisa de reparoq nos telhados;

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

CONSIDERANDO qr" . mencionada escola não é totalmente inclusiva aos
portadores de deficiências por não seguir os ditames da norma brasileira de
acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (ABNT
NBR 9050); r

INDICO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que providencie, com urgência, as
medidas anexas a seguiri para serem tomadas com o fim de sanar os principais
problemas da Creche São Benedito
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ANEXO 01

Senhor Prefeito, a segu

atendidas:

i
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demandas da Creche São Benedito que precisam ser

/-\

a) Aprimoramento área externa da escola para r

I

b) Concessão de
vez que todos esses profi

:

c) Construção ou ada

ão e práticas esportivas;

uma para a diretoria e outra para os professores, uma

se reúnem em uma mesma sala;

.l
:ão de uma sala para atendimento especial, tendo em vista
)aro para educar os alunos com fundamento na Lei de
o Nacional, em seu art. 58, § 1e, a saber: "Haverá, quando
o especializado, na escola regular, para atender às

de educação especia1."

pois não há nenhuma disponível, projetor, e um
ativo, já que ta mbém não existe nenhum;

banda larga para que os professores possam

de aperfeiçoar o seu trabalho dentro das salas

que a escola precisa ter
Diretrizes e Bases da Edur

necessário, seryiçosl de
peculiaridades da cliçntel

d) Providenciar umad) Providenciar pma

computador para us<j adr

de internet
;om o intuito

de aula;

e) lnstalação de'
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f) Adequar os espaço§ da escola para que sejatotalmente inclusiva aos portadores

de deficiências (principalniente os banheiros), ao seguir os ditames da norma brasileira
i_
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de acessibilidade a edifica(ões, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (ABNT NBR

9050); I

l

g) Descupinização na

trazendo consequências e

a de aula que sofre com a proliferaçãoe ação dos cupins,

para a Creche, alunos e professoras;
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Entregar mesas e as para as professoras, pois elas utilizam emprestadas da
outra Escola e a cadeira é lmente desproporcional aotamanho da mesa;

i) Entregar cartei

I

possui ,nenhuma, as professoras
j

precisam providenciar na

i

que a Creche não
ao lado;
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j) Reparação nos

época de chuva aparec(
estrutura da escola, além
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Jas as salas da Creche e nos telhados, pois nesta
pingueiras e a água deteriora bens materiais, a

atrapalhar a execução das aulas;
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prateleiras e armários para a guarda e conservação de

materiais didáticos;

l) lnstalação de

pois diante da realidade a

ventilaçãoque o mom

Rua Philadelfo

Te

ral não existem as condições necessárias para garantir a boa

nos pede;

it l
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nôvos nas salas de aula e demais salas que precisam,
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p) eue o poder execuiiúoranatíse a viabilidade de incorporar a .t".n_.:_!:::li,.rl
o melhor funcionamento daquela, e estabeleça uma comunicação com os professores e

I

os pais dos alunos p.r. 
frug 

as dpcisões sejám tomadal t"i,1T:'L::t'1;j"11
OS pais dOS alUnOS pafa $UF aS OeCISOeS SeJam Iotllducls LíJrrr LrorrJ'qrsrrwrq v

benefícios a todos, prihéipa,tmente às crianças. lnsta salientar que todos os

procedimentos administrfi[rirl OU Creche §ão realizados na Escola, inclusive as

l::.. '', :

q) Mais celeridade nalentrega de materiais de limpeza;

lil,
r) Formação de área {,çf4ç, terldo em vista que, de acordo com pesquisa publicada

no GL: "... a maior intensidâ:àd f,e Verde na escola ou imediações foi capaz de melhorar

em até s%a capacid;;; ;óihtqnos;de armazenar e trabalhar informações - capacidade

conhecida como ,,*orxingl,;1")nory': -, no prazô de um ano: Tambémfoi verificadoque
-l,il|i ii !r.. do, .ilúnorla áreas verdes conseguem reduzir

as escolas que aumentanq a exposlçao

em até 9% o totPl de {rianças com problepas- 9:.-T,"*"rização' 
z (Disponível em

hnps://e pocanegocios.gtoúo..ol|4ntàt.acao/v'rsao/no ticia/2015/06/areas-ve rdes-podem-me lhorar-

aprendizado-das I

riancas.html#:-:text=De%2OacJrdoX2Oc om%Z}os%Z)pesquisadores'no%20prazo%Z}deYo2OumYoZ0ano
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Reitero, Senhor Prefeito,
e as solicitações encamin
Unidade. Ademais, elenc
para a garantia de um r público de qualidade para as crianças do nosso município.

Câmara

I

I

l

I
I
I

.

I
I

I

Rua Philadelfo Nevi:s, s/n, Juracy Magalhães, CEP: 48040-170,Alago

ue todos: os encam'inhamentos são a partir de visita à escola

adas foram sinalizadas pela equipe gestora responsável pela

nios acima os principais pontos e estes são estruturantes

lfo Nevês, s/n, Juracy Magalhães, CEP: 48040-170,Alagoinhas-Bahia,

Teleforf e: (75) 3182-33 33,Whots App: (75)99913-0070
r^-r--^lr^r-.i- L- ^^., t,,--*^-^-acát---rrrâarlaoninhrc hr onrr hwww.camaradealagolin has.ba.ggv lumame nezes@camaradealagoin has.ba.gov.br

L


