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ExcELENTíssrwro SENHoR pRESTDENTE DA
VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.
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o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕe, 
'"nrS'E'ili"t§,Funcionárioconforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno deàta casá, rem rãquerer a

Vossa Excelência que apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo sr. Prefeito Municipal as seguintes indicaçÕes:

,'EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVíRUS SOLICITAMOS EM
CARATER DE URGÊNCIA PARA QUE A PREFEITURA DISTRIBUA
MATERIAL DIDATICO ÁOS ESTUDANTES DO MUNIC\PIO, E,
UMA PARCERIA COM A RADIO CAMARA PARA TRANSMiTIR A
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL"

JUSTIFICATIVA

Devido a pandemia do coronavírus há 37 dias requeremos meio de uma
indicação que a Prefeitura de Barreiras transmitisse, por causa do fechamento
das escolas, as aulas da rede municipal de educação através do sinal da TV
Câmara.
O Conselho Nacional de Educação (CNE) autorizou a realização de atividades à
distância, tanto é que 10 escolas de Barreiras, todas particulares, já oferecem
aulas remotas.
Por que não organizar o restante do ano letivo em módulos? Para isso, apresento
na câmara de vereadores mais uma proposta. Além da TV, sugerimos à
Secretaria Municipal de Educação, a utilização das ondas da Rádiõ Câmara,
recentemente inaugurada, para transmissão das aulas.
Acredito que Barreiras pode dar um passo à frente inaugurando um modelo
híbrido de ensino, com TV, rádio, celular e sala de aula.
Portanto não há porque continuar esperando um "milagre cair do céu',. As
crianças de Barreiras não podem mais ter seu ano letivo prejudicado devido a
inercia do Poder Executivo.

Sala das Sessões, em 07 de julho de 2020,
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