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Freelder¡te

Requerente: vereador Hernani da Bahia
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina

Assunto: informar se o Governo Municipal tem planejamento definido para climatização
(instalação de ar-condicionado), reparo e instalaçöes de ventiladores nas salas de
aula das
unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, que ainda não contam com essas melhorias,
bem da possibilidade de informa quais escolas e creches já estão equipada com ar-condicionado
em salas de aulas, da possibilidade de reforma nos prédios escolares municipais ( colocação de
pisos e melhorias.nas pinturas, telhados, reboco e outras reformas necessárias)

JUSTIFICATIVA

O vereador Hernani da Bahia esteve novamente em contato com vários alunos,

seus pais e mães, professores e outros profissionais de educação e eles reiteraram a necessidade
de climatização, em todas as salas de aula, bem como reforma completa nas unidades escolares
da Rede Municipal de Ensino, que necessitam.
É sabido que o clima desta região é tropical, com registro de temperaturas
altas
durante boa parte do ano, inclusive até invernos quentes e secos. periodicamente, os períodos
quentes são potencializados por fenômenos climáticos.

A escola pública é uma instituição de fundamental importância para as famílias
humildes, através dela é possível que muitos dos problemas e injustiças de nossa sociedade sejam
amenizados ou solucionados. Porém, é preciso que a educação pública tenha qualidade, o que
requer, inclusive, boa estrutura física nos educandários. O conforto térmico no ambiente das
salas
de aula é um dos fatores também indispensáveis à qualidade do ensino e ao bom desempenho
dos alunos da rede pública.

Do exposto, REQUER, com fundamento no art.L42,5 3e, X, do Regimento lnterno,
seja oficiado a Sua Excelência Sr. Prefeito Municipal de Andradina, para que informe, através dos

setores competentes da Administração Municipal, se o Governo Municipal tem planejamento
definido para.

A)

Climatização {instalaçãø de ar-condicionado), reparos e instalações de
ventiladores em todas as salas de aula das unidades escolares
da Rede Municipal de Ensino, esclarecendo fonte de recursos,
cronograma e escolas que seräo beneficiadas.

B)

creches jÉ receberam as melhorias na (clirnatizaçäcl
implantaçäo de ar-condicionado).

Quais escolas
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c)

Reforma nos prédios escolares que necessitam de melhorias na
infraestrutura como troca de ( piso, melhorias nos telhados,
reparos nos reboco, melhorias nas partes elétricas e hidráulica
e pintura).

Sala das Sessões

"Ver. ManoelTeixeira de Freitas"
Andradina, SP, L7 de

Maio de2O2L.

(Hernani da Bahia)
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