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CÂMARA MUNICIPAL DE ATAGOINHAS

tNDtcAçÃO N" í88/202í.

REQUERAoPREFETToMUNIGIPALMELHoRIAS,URGENTEMENTE'PARAA
Ê§CO.A MUNICIPAL MARCO MACIEL, LOCALIZADA NA ALAGOINHAS

VELHA.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas,

coNSlDERANDoqueacadadia,atecnologiasetornamaisimportantenonosso
cotidianoeasescolasprecisamseadaptaraessanovarealidade,umavezquea
ú;;;É; desta fenaménta ao ensino amplia as fontes de estudos e pesquisas

para os alunos e Professores;

CONSIDERANDO que estamos em período de chuva constante e a mencionada

Escola precisa de reparos nos telhados;

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

coNslDERANDoqueamencionadaescolanãoéinclusivaàspessoascom
à"f"iãn"i". por não seguir os ditames da norma brasileira de acessibilidade a

;ãii6il, mobiliário, eãpaços e equipamentos urbanos (ABNT NBR 9050);

coNslDERANDoaindaqueareferidaescolanáodispÕedebibliotecanemde
sala para atendimento esPecial;

INDICO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que providencie' com urgência' as

medidas anexas a seguir, para serem tomadas com o fim de sanar os principais

ilÉi;;; da Escola-Municipal Marco Maciel.apresentados de modo a contribuir

;;ã ilá melhor qualidade de ensino neste retorno às autas presenciais.

Câmara MuniciPal de Al

Vereadora

RuaCoronelPhiladelfoNeves,sn-JuracyMagalhães-cEP.:48.040-170-Fone:(75)3182-3333
www.camaradealagoinhas'ba'gov'br

Alagoinhas - Bahia

inhas, 27 de julho de 2021'



cÂrunnl MUNtctPAr DE ALAGotNHAs

ANEXO 01

Senhor Prefeito, a seguir, demandas da Escola Municipal Marco Maciel 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
primeiroespaço onde esse incentivo deve acontecer;

b) Destinação de computadores para uso dos alunos, manutenção e ativação dos
que já existem (mas não funcionam), e um laboratório de ínformática, com o objetivo
de incentivar a inserção e aprendizado a partir da conectividade e uso da tecnologia;

c) 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;
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d) Manutenção e cobertura da quadra, para que os alunos possam usufruir do
espaço tanto em dias de sol quanto em dias de chuva;

e) 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
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu art. 58, § 1e, a saber: "Haverá, quando
necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às
peculiaridades da clientela de educação especial.,,;

f) Reparos e melhorias nos banheiros. lnsta ressaltar que a Escola atende crianças
e adultos e só há 02 banheiros para todos, desta forma, é válida a construção de maÍs
02 banheiros para uso exclusivo das crianças;
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s)

h)

Providenciar um aparelho de DVD;

Reparos na estrutura da fossa, que se encontra com rachaduras;

i) Adequar os espaços da escola para que seja inclusiva às pessoas com
deficiências, ao seguir os ditames da norma brasileira de acessibilidade a edificaçõeg
mobiliário, urbanos (ABNT NBR
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j) Troca de pia da cozinha, pois esta não se encaixa adequadamente, além de estar

desgastada e com ferrugens, e troca de armários que também são antigos e se

encontra m deteriorados;

Reparos no teto da Diretoría, poissempre que chove a sala fica molhada;

Pintura e manutenção nas portas e grades;
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m) Reparos ou, se não for possível, troca de mesas que estão deterioradas;
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ntura em toda a Escola;

Manutenção do muro da frente;
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p) Manutenção em armários que
didáticos, ou troca deles;

são utilizados para a guarda de materiais

q) Melhorias em bancos que estão desgastados, existindo o risco de alguém seacidentar nos ferros.

r) Manutenção da área verde.

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
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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,2T de julho de 202L.

Rua Philadelfo Neves, s/n, Juracy Magarhães, cEp: 4g040-170,Aragoinhas-Bahia,
Te lefone : (75) 3 182-33 33, W h ots App : (75) 999 13_0070

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

Vereadora


