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INDICACÃO 33/2022

Senhor Presidente,

Os Vereadores signatários deste, indicam após ouvido o Plenário, na fonna
regimental, seja encamiúado ao Chefe do Poder Executivo Municipal - Secretaria de
Educação, o seguinte:

*Que o Pader Executivo Municipal, através da SecreÍaria de Edacação,
estude a possibilidade de realizur a aquisição e ínstalação de condicionadores de ar para
climatizar as salas de aula de toclas as escolas rede públicã que ainds não tênt *
equípamento, bem conw nu Creche Professora ltloêmia (Buirro da ütariü e ns EMEI
Darute Telreira La-Rocca, recenÍemente inaugurada, loculizada na Rua Barãa do Rio Branco.

JUSTIFICATIVA:

A medida de instalar ar-condicionado nas escolas e creches visa oferecer
um ambiente propicio aos nossos alunos, contribuindo para a melhora no desempenho escolal
tornando os ambientes mais prazerosos para todos.

O calor excessivo ou o frio extremo causam irritabilidade e impaciência,
fatores que atrapalham o desenvolvimento dos estudos, dirninuindo a capacidade de concentraçãc,
trazendo mais dificuldade para fixar o coúecimento.

Sabemos que o nosso inverno é rigoroso, e com a estação chegam também
os virus respiratórios, e a exposição dos alunos a temperaturas mais frias deixam estes mais
propensos a essas doenças (gripeslresfriados) e, muitas vezes, a consequência e se ausentarem
mais frequentemente do ambiente escolar.

Cremos que, para toda a administraçáo municipal, um dos fatores
prirnordiais é garantir uma boa estrutura de trabalho e acomodaçôes aos educadores e aos alunos
atendidos pela rede municipal, tanto do ensino infantil como no fundamental e, assim, todas
cumprirão cofir as metas prclpostas.

Citamos, por fim, o prédio da"escola nova", onde pudemos constatar que
os ambientes, inclusive o refeitório, são extremamente frios nesta época do ano, por serem amplos.
Acreditamos que a instalação desse equipamento nas salas de aula, assim Çomo na EMEI,
proporcionará, sem dúvida alguma, mais conforto às crianças lá atendidas.

Sala "Severino Silyeiratda Câmara de Vereadores, 25 de maio de 2022
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