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CÂMARA MUNIcIPAL DE ALAGoINHAS

rNDrcAÇÃo No 21 3t2021.

INDICA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL MELHORIAS,
URGENTEMENTE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM PETROLAR, NA
LOCALIDADE JARDIM PETROLAR.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas,

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 ferramenta ao ensino amplia as fontes de estudos e pesquisas
para os alunos e professores;

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

CONSIDERANDO que é importante que as escolas tenham uma estrutura física
de qualidade, pois melhora o rendimento escolar dos alunos e auxilia aos gestores
e professores a desempenharem suas funçÕes dignamente,

CONSIDERANDO ainda que a mencionada escola não é totalmente inclusiva às
pessoas com deficiências por não seguir os ditames da norma brasileira de
acessibilidade a edificaçÕes, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (ABNT
NBR 9050);

INDlco 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 da Escola Municipal Jardim Petrolar apresentados de modo a contribuir
para uma melhor qualidade de ensino.

Câmara Municipal de Alagoinhas, 17 de de 2021
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Senhor Prefeito,
ser atendidas:

a) Ativação
e aprendizado a

b) Adequação na área externa da escola

atividades recreativas e esportivas' lnclusive

estudantes possam merendar e permanecer
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ANEXO 01

a seguir, demandas da Escola MunicipalJardim Petrolar que precisam

do laboratorio de informática, com o objetivo de incentivar a inserção

rtir da conectividade e uso da tecnologia;

para recreação, possibilitando a prática de

esta área precisa ser coberta para que os

no espaço durante o intervalo;

c) Concessão de duas salas: uma para a

vez que todos esses profissionais se reúnem

d) Providenciar antena parabólica;

diretoria e outra para os professores, uma

em uma mesma sala;

Troca de Portão da entrada;
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Manutenção e limpeza de fossa, que entope sempre que chove;f)

s)

h) Adequar os espaços da escola para que seja totalmente inclusiva aspessoas com

deficiências, ao seguir os ditames da norma brasileira de acessibilidade a ediflcaçõe1

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

Colocação de novos pisos;

Rua Philadelfo Neves, s/n, Juracy Magalhães, CEP: 48040-170,Alagoinhas-Bahia,
Telefone: (75) 3182-3333, Whots App: (75) 99913-0070

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



--tE,-I i.T.t I@
ESTADO DA BAHIA

cÂnnlna MUNtctPAL DE ALAGotNHAS

i) Entrega de novos armários com portas para a guarda e conservação
utensílios da cozínha;

Reitero, Senhor Prefeito, que todos os encaminhamentos são a partir de vísita à escola
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 ascrianças do nosso município.

Câmara Municipal de Alagoinh as, !7 de agosto de 2021,.
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