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INDICAÇÃO N° 	;/2020 

INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL 
DE PARAUAPEBAS, DARCI JOSÉ LERMEN, 
INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA SANITÁRIA NAS 
ESCOLAS DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
PARAUAPEBAS, PARA CONTINUIDADE DAS 
AULAS PRESENCIAS PÓS PANDEMIA DO NOVO 
CORONAVÍRUS. 

AUTORA: ELIENE SOARES 

Indico que, depois de cumprido o rito regimental, seja encaminhada ao 

prefeito Darci José Lermen, cópia desta indicação que requer, do poder executivo, 

instalação de estrutura sanitária nas escolas da rede municipal de ensino de 

Parauapebas, para o retorno das aulas presencias, suja suspensão decorreu da 

pandemia provocada pelo novo coronavírus. 

Ressalto a relevância desse processo para garantir a sanitização das escolas 

e biossegurança dos ambientes e principalmente proteger a saúde dos alunos, 

professores, famílias e colaboradores do sistema de ensino. 

Essas ações são de suma importância para garantia da continuidade das 

aulas presenciais com responsabilidade e compromisso, zelando pelo direito de 

aprender de nossos estudantes. 
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JUSTIFICATIVA 

A rede municipal de ensino de Parauapebas está se preparando para o 

retorno das aulas presenciais, algumas medidas são imprescindíveis para que esse 

processo possa ocorrer com segurança e responsabilidade com a vida e a saúde de 

todos os estudantes. 

Posto isso, solicito ao Poder Executivo que melhore as estruturas sanitárias 

das escolas municipais de Parauapebas, por meio de Troca dos bebedouros de 

água de acionamento manual por bebedouro com copo, instalação de dispositivos 

de álcool em gel em todas as unidades escolares da rede pública de Parauapebas, 

implementar estações de lavagem de mãos, conforme orienta a Organização 

Mundial da Saúde (OMS). Assim, as escolas da rede municipal devem estar com o 

ambiente escolar, seguindo todas as medidas de saneamento recomendadas pelos 

órgãos oficiais da saúde, especialmente com a disponibilização dos materiais 

recomendados, como álcool gel e máscaras. Além de espaços com segurança e 

higiene para nossos estudantes, sugere-se a secretaria municipal de Educação — 

SEMED, elaborar e desenvolver um plano de capacitação para toda equipe da 

escola com relação aos procedimentos e protocolos recomendados para o COVID-

19. 

Aos vereadores deste Parlamento, peço que aprovem esta Indicação, a fim de 

que possamos garantir o direito à saúde e educação de nossos estudantes e suas 

famílias. 

Câmara Municipal de Parauapebas, 23 de junho de 2020. 

Eliene Soares Sousa da Silva 
Vereadora (MDB) 
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