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cÂuma MUNIcIPAL DE ALAGoINHAS

tNDlcAçÃo No í 6612021.

REQUER AO PREFEITO MUNICIPAL

iaelnonrAs, uRGENTEMENTE, PARA A

É§õôiÀ úuntclPru PAULo FREIRE

LOCALIZADA NO SILVA JARDIM.

Exmo. sr. Presidente da câmara Municipal de Alagoinhas'

CoNSIDERANDO que a organização Mundial de saúde (oMS) publicou

recentemente um documento to, lnàicações de estrategias para melhorar a

ventilação oe amoieÀtes à diminuir o 
"ãnt"gio 

pelo coronavírus' no qual reforçou

que a probabitidaáãóàr'ttrir a COVIó-ig e áuiio maior em espaços cheios e sem

ventilaçáo 
"o"quáã", 

pois o vÍrug,^rã 
"rn.lha 

de f9tl" mais eficiente' (Disponível

em: https://apps.*no.invirisTúndte/106eslgsôgsz. Acesso em 16 de abril de 2021)'

..NSIDERAND9 que a maioria das escolas municipais não possuem condiçÕes

que permitam ,rã ventitação ;ã"q;;;ã, realidade a qual torna-se mais

preocupante em ürnpo, á" pándemia e precisamos aperfeiçoar as suas estruturas

para a volta às aulas;

GoNSIDERANDO que estamos em período de chuva constante e a mencionada

Escola Precisa de reParos no teto;

CoNSIDERANDo que a prática regular de esporte:-pot crianças e adolescentes

nas Escolas propiciâ inúmeros beneiícios para o Gorpo e a mente;

lNDlco ao Exmo. sr. prefeito Municipal, que providencie, com urgência, as

medidas anexas a seguir, para S€rem tomadas com o fim de Sanar os principais

problemas aa esiora"úúnicipar Paulo Freire apresentados de modg-," contribuir

para uma mefnot ãiafidàê de ensino neste retorno às aulas presenclals'
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ANEXO 01

Senhor Prefeito, a seguir, demandas da Escola Municipal Paulo Freire que precisam ser

atendidas:

a) Adequação na área externa da escola para recreação, possibilitandoa prática de

atividades recreativase esportivas. lnclusive esta área precisa ser coberta para que os

estudantes possam merendar e permanecer no espaço dUrante o intervalo' Além disso,

a quadra de também de cobertura e Pintura;

b) Concessão de duas salas: uma para a diretoria e outra para os professores, uma

vez que todos esses profissionais se reúnem em uma mesma sala;

c) Providenciar uma televisão, pois a que tinha foi roubada;

Ativação dos computadores, pois existem 10 e nenhum funciona;

Aperfeiçoamentono locala seguir, de modo que aspessoas possam circularcont

segurança em um local agradável;
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d)

e)
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f) Colocação de piso onde
estão danificados;

não há e troca dos pisos da área do bebedouro, pois

g) Melhorias na ventílação (inclusive nos banheiros), sendo necessária a

instalação de novos ventiladores nas salas de aula e janelas;

Rua Philadelfo Neves, s/n, Juracy Magalhães, CEP: 48040-170,Alagoinhas-Bahia,
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h)

i)

i)
que a

k)
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Real de nova Pintura na Escg!1

lnstalação de reservatóriode água para que haja regularidade no abastecimento;

Ampliaçãodacozinhaecolocaçãodejanelas,poisestelocaléabafado;

contenção da proliferação e habitação de roedores e pardais, tendo em vista

UnidadeEscolarsofrecomaconcentraçãodefezesdessesanimais;

Reparos em locais que se encontram com infiltração e rachadura;
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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

RuaPhiladelfoNeves,s/n,JuracyMagalhães,CEP:48040-170,Alagoinhas-Bahia,
Telefone: (75) 3182-33 33,Whots App: (75) 99913-0070
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Unidade. Ademais, elencamos acima os principais pontos e estes são estruturantes

para a garantia de um ensino público de qualidade para as crianças do nosso município.

Câmara Municipal de Alagoinhas, 20 de julho de 2O2L.
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