
ESTADO DA BAHIA

cÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

tNDtcAÇÃo No. 034/2022.

Senhor Presidente,

A Vereadora que esta subscreve, na forma que dispÕe o Regimento lnterno desta
Casa e depois de ouvido seu Egrégio Plenário, solicita a V.Exa. que faça chegar
ao Exmo. Senhor Prefeito do Município, o teor da seguinte lndicação:

Exmo. Senhor Prefeito,

Com o objetivo de proporcionar melhorias no atendimento educacional e
condiçÕes salubres para a comunidade escolar, solicitamos de V.Exa. que seja
feita a reforma, manutenção e ampliação da Escola Alaíde Santana Santos, na
Comunidade do Tombador.

lndicamos ainda que a Escola Saturnino Ribeiro, cujo predio encontra-se
abandonado, seja requalificado e transformado em espaço de uso coletivo da
comunidade, bem como para realização de atividades pontuais da secretaria de
assistência, saúde, açÕes de qualificaçÕes e projetos de desenvolvimento da
população local.

de abril de 2022.

Vereadora autora.
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JUSTIFICATIVA:

As crianças e os adolescentes aprendem o tempo todo, mas apenas na educação
formal essa aquisição é direcionada para ampliar o conhecimento e o
desenvolvimento de suas potencialidades. Nesse sentido, é importante considerar
que a infraestrutura adequada nas escolas melhora a aprendizagem, pois, com os
recursos físicos e humanos necessários, é possível garantir uma foimação mais
completa.

Dessa maneira, quando a escola dispÕe de um espaço estimulante, os estudantes
se sentem motivados a participar das atividades propostas. Assim, a instituição se
torna atraente para os jovens, porque vai além das aulas teoricas - ao permitir
também experiências práticas e atividades extracurriculares que enriqueçam o
aprendizado.

Sala das Sessões, em 2G de abril de 2022.

dora autora.
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