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ESTADO DA BAHIA
cÂruenl MUNrctpAt DE AtAGotNHAs

rNDtcAÇÃo No 192t2021.

REQUER AO PREFEITO MUNICIPAL
MELHORIAS, URGENTEMENTE, PARA A
CRECHE MUNICTPAL GIRASSOL,
LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA
ISABEL.

Exmo. sr. Presidente da câmara Municipal de Alagoinhas,

GONSIDERANDO gue a organização Mundiat de saúde (oMS) pubticou
recentemente um documento com iÀdicaçÕes de estratégias para melhorar aventilação de ambientes e diminuir.o contágio pelo coronaúrrs,'no qual reforçouque a probabilidade contrair a COVID-19 é úuito maior em espaços cheios e semventilação adequada, pois o vírus se espatha de forma mais efíciente. (Disponívetem: https://apps'who'inUiris/handle/10665/339857. Acesso em 16 de abril aezOz.ili. 

-

GoNSIDERANDO que estamos em período de chuva constante e a mencionadaCreche precisa de reparos nos telhadbs;

CONSIDERANDO que a prática regurar de esportes por crianças propiciainúmeros benefícios para o corpo e a mente;

CONSIDERANDO que a mencionada creche não é totalmente inclusiva àspessoas com deficiências por não seguir os ditames da norma brasileira deacessibilidade a edificações, mobiriário, ãspaçosããôuipamentos ,rúno. (ABNTNBR 9050);

coNStDERANDo ainda que não há sara para atendimento especiar;

lNDlco ao Exmo. sr. prefeito Municipal, que providencie, com urgência, asmedidas anexas a seguir, para serem tomadas com o fim de sanar os principaisproblemas da creche Municipal Girassol apresentaJos de modo , .oniriorir parauma melhor qualidade de ensino neste retoino às aulas presenciais.

Câmara Municipal de Alagoinhas, 29 de julho de 2021.
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EÍADO DÂ BAHIA

cÂunnl MUNtctPAL DE AIAGoINHAS

ANEXO 01

Senhor prefeito, a seguir, demandas da Creche Municipal Girassol que precisam ser

atendidas:

a) Adequação na área externa da creche para recreação, possibilitando a prática de

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

estudantes possam merendar e permanecer no espaço durante o intervalo;

b) Construção ou adaptação de uma sala para atendimento especial,tendo em vista

que a creche 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 creche regular, para atender às

peculiaridades da clientela de educação especial."

c) Providenciar projetor, aparelho de DVD e mais um computador para uso

administrativo, já que só existe 01 para essa finalidade e não é suficiente para o

desenvolvimento do trabalho;

d) Adequar os espaços da creche para que seja inclusiva às pessoas com

deficiências, ao seguir os ditames da norma brasileira de acessibilidade a edificações,

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (ABNT NBR 9050);

e) Reparos nos telhados da creche, pois nesta época de chuva aparecem muitas

pingueiras e a água deteriora bens materiais, a estrutura da creche, além de poder

atrapalhar a execução das aulas;

Rua philadelfo Neves, s/n, Juracy Magalhães, cEP: 48040-170,Alagoinhas-Bahia,
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cÂrulnl MUNtctPAt DE AlÁGolNHAs

f) Melhorias na ventilação das salas, sugerindo para tal a instalação de novas

janelase ventiladores. Além disso, é importante mencionarque a creche sofre com mofo

em algumas localidades;

g) Trocar as carteirasque não estão em bom estado de uso por outras novas com

boas condições para que os alunos possam participardas aulas e realizarsuas atividades

de modo apropriado. Além disso, importante salientar que o mobiliário escolar é um

aspecto importante para atrair e estimular os alunos;

Conserto de chuveiros que estão com defeitos;

Manutenção nas paredes e teto que sofrem com umidade;

Rua Philadelfo Neves, s/n, Juracy Magalhães, cEP: 48040-170,Alagoinhas-Bahia,
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T§TADO DÀ EAHIA

cÂunu uutlclPAt DE AIAGoINHAS

Troca de pisos que estão soltando;
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cÂuml MuNtclPAt DE ALAGoINHAS

k) Melhoria na estrutura de rampa que causa muitas quedas das crianças;

l) Colocar a cozinha para funcionar próximo ao refeitório, pois fica distante e

complica o transporte de alimentos para os alunos;

m) Construção de área de serviço, sendo sugerido pela gestão o aproveitamento de

local próxima ao refeitório;

Conserto de janela que está quebrada e sem vidro;

Rua Philadelfo Neves, s/n, Juracy Magalhães, CEP: 48040-170,Alagoinhas-Bahia,
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cÂunne MUNIcTPAL DE ATAGotNHAs

o) Formação de área verde, tendo em vista que, de acordo com pesquisa publicada
no Gl: "... a maior intensidade de verde na escola ou imediações foi capaz de melhorar
em até 5% a capacidade dos alunos de armazenar e trabalhar informações - capacidade
conhecida como "working memory''-, no prazo de um ano. Também foi verificado que
as escolas que aumentam a exposição dos alunos a áreas verdes conseguem reduzir
em até 9% o total de crianças com problemas de memorização. " (Disponível em

bttps://epocanegocios.globo.com/lnformacao/Visao/no ticia/20t5/O6/areas-verdes-podem-melhorar-
aprendizado-das
riancas.html#:-:text=De%2 ,acordo%o2Ocom%2oos%Z1pesquisadore s,noYo2Oprazo%2Ode%2oum%2Oano

Reitero, Senhor Prefeito, que todos os encaminhamentos são a partir de visita à creche
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 ensino público de qualidade para as crianças do nosso município.

Câmara Municípal de Alagoinhas, 29 de julho de 2021.
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