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“Indica que seja cedido à associação comunitária o
espaço da Escola Jose Anastácio Barreto,

na

comunidade Serra Branca.”

INDICAÇÃO Nº 016/2020

Apresento aos meus pares, com base no artigo 126 inciso I do Regimento Interno, a
presente Indicação a ser encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito, para que seja cedido o
espaço da escola José Anastácio Barreto, na comunidade Serra Branca, à associação
comunitária daquela localidade.
JUSTIFICATIVA

A comunidade de Serra Branca, na Zona Rural do município de Araci, que conta com uma
associação comunitária composta de 72 sócios e em funcionamento há pelo menos 19 anos, vem
desenvolvendo um trabalho de fortalecimento da agricultura familiar na sua comunidade e região.
Encontra-se na localidade um prédio público, pertencente à Prefeitura Municipal, no qual
funcionava a Escola José Anastácio Barreto e que já está fechado há cinco meses; associação,
com a necessidade de desenvolver suas atividades sociais vem se reunindo nesse local e
realizando a limpeza e outras reformas necessárias no espaço.
Sabendo da necessidade e da importância do Poder Público em agir conforme as
disposições da lei e percebendo a necessidade da associação de ter um local adequado e
permanente para continuar exercendo sua função social, venho em nome da comunidade propor
que seja feito na forma da lei e a critério do poder público, um termo de cessão de uso de bem
público, nas condições em que forem achadas a propriedade, para que através dele o grupo possa
continuar a prestar seus relevantes serviços naquela comunidade ao mesmo empo que mantém
em boas condições físicas o espaço escolar.
Na certeza de que nossa propositura encontrará apoio nos demais pares desta casa, e
após aprovação do douto plenário, aguardamos o deferimento favorável por parte do Executivo
Municipal.
Atenciosamente,

Edneide Santana Pereira
Vereador
Avenida Sete de Setembro, 320, Centro – Telefone (75) 3266-1969
CEP: 48760-000 Araci/BA – https://www.camara.araci.ba.gov.br
cmvaraci2017@gmail.com

