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ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAT DE ATAGOINHAS

tNDlcAçÃo No 19412021-

REQUER AO PREFEITO MUNICIPAL MELHORIAS, URGENTEMENTE' PARA A

EScOLA wtutttctÉnL MIGUEL cliruon, LocALIZADA No BAIRRO SANTA

ISABEL.

Exmo.Sr.PresidentedaCâmaraMunicipaldeAlagoinhas'

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 ferrámenta 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;

CoNSIDERANDO que a prática regular de esportes por crianças e adolescentes

nas e,cot"s propicia inúmeros benefícios para o corpo e a mente;

coNSlDERANDoqueamencionadaescolanãoéinclusivaàspessoascom
deficiências por não seguir os ditames da norma brasileira de acessibilidade a

edificações, mobiliário, eipaços e equipamentos urbanos (ABNT NBR 9050);

CoNSIDERANDO ainda que a referida escola não dispÔe de biblioteca nem de

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

problemas oa Esààúunióipar Miguel calmon apresentados de modo a contribuir

p;;ã ;;ã metnor-qúliàãd de enúo neste retorno às aulas presenciais'

Câmara MuniciPal de 29 de iulho de2021.

Vereadora

Rua Coronel Philadelfo Neves, sn - Juracy Magalhães - CEP': 48'O4G17O - Fone: (75) 3182-3333

www.ca ma ra dea lagoinhas'ba'gov'br
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E§IADO DA B/AHIA

cÂrranm MUNIcIPAL DE ALAGoINHAS

ANEXO 01

Senhor Prefeito, a seguir, demandas da Escola Municipal Miguel Calmon 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) Entrega de equipamentos necessários para a ativação do laboratório de

informática, 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, 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;

Rua Philadelfo Neves, s/n, Juracy Magalhães, CEP: 48040-lTO,Alagoinhas-Bahia,

Telefone : (75 ) 3 182 -33 33, W hots App: (75) 999 13-0070
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CÂMARÂ MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

d) Concessão uma sala para os professores, uma vez que esses profíssionais não

possuem um espaço específico para darem continuidade aos seus trabalhos;

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 Leí de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu art. 58, § le, a saber: "Haverá, quando

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

peculiaridades da clientela de educação especial."

f) Providenciar televisão e antena parabólica;

g) Adequar os espaços da escola 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);

Rua Philadelfo Neves, s/n, Juracy Magalhães, CEP: 48040-170,Alagoinhas-Bahia,
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h) Reparos nos telhados da escola, pois nesta época de chuva aparecem muitas
pingueiras e a água deteriora bens materiaís, a estrutura da escola, além de poder
atrapalhar a execução das aulas;

Rua Philadelfo Neves, s/n, Juracy Magalhães, cEp: 4g040-170,Alagoinhas-Bahia,
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cÂrulna MUNtctPAL DE ALAGoINHAS

i)

i)

k)

Construção de mais banheiros, pois há poucos diante da quantidade de alunos;

Conserto de ar condicionado;

Entrega de armários apropriados para a cozinha;

Colocar maçaneta em porta de banheiro;

Rua Philadelfo Neves, s/n, Juracy Magalirães, CEP: 48040-170,Alagoinhas-Bahia,
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cÂrunnn MUNtctPAL DE ALAGoINHAS

m) Construção de salas

arquivo/depósito, pois não há

dificulta a organização;

p.1ra serem utilizadas como
er :1ços destinados para estes

área de serviço e

fins na escola, o que

Rua Philadelfo Neves, s,/n, Juracy Magalhães, CEP: 48040-170,Alagoinhas-Bahia,
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n) Ampliação da cozinha, pois

geladeira e um freezer e não tem
estão na secretaria);

é muito pequena. lnclusive a Escola ganhou uma

lugar para colocá-los (na escola anexo, esses itens

o)

p)

lnstalação de chuveiros nos banheiros;

Limpeza na área extern:r;

Rua Philadelfo Neves, s/n, Juracy Magalhães, CEP: 48040-170,Alagoinhas-Bahia,
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cÂprnu MUNtclPAr DE ALAGotNHAS

q) Melhorias na estrutura do tanque, pois está condenada;

r) Formação de área verde, tendo em vista que, de acordo com pesquisa publicada
no G1: "... 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 memn"y" -, no prazo de um ano. Tambémfoiverificadoque

Rua Philadelfo Neves, s/n, t ,racy Magalhães, CEp: 48040-170,Alagoinhas-Bahia,
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cÂrulnl MU NlclPAt DE AlÁGolNHAS

as escolas que aumentam a exposição dos alunos a áreas verdes conseguem reduzir

em até 9% o total de crianças com problemas de memorização' tr (Disponível em

[ttps://epocanegocios.globo,com/lnformacao/Visao/no ricial2O!51O6,/areas-verdes-podem-melhorar-

aprendizado-das
riancas.html#:-:text=De%2 oacordo%o2ocom%o}oos%Zopesquisadore s,noYo2OprazoYo2OdeYo2oumYo2oano

Reitero, senhor Prefeito, que todos os encaminhamentos são a partirde visita à escola

e as solicitações encaminhadas foram sinalizadas pela equipe gestora responsável pela

Unidade. Ademais, elencamos r,'ima os principais pontose estes são estruturantes

para a garantia de um ensino púl iç6 de qualidade para as crianças do nosso município'

Câmara Municipal de Alagoinhas,2g de julho de 2O2l'
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