PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
GABINETE DA VEREADORA EDNEIDE SANTANA PEREIRA
27 de abril de 2020
“Sugere a implantação do Projeto “Conforto em Minha
Casa” no município de Araci.”

INDICAÇÃO Nº 017/2020

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 o Poder Executivo
Municipal envie à Câmara Municipal a proposição em anexo a esta Indicação que cria, no
âmbito do município de Araci, o projeto social “Conforto em Minha Casa”.

JUSTIFICATIVA

É dever dos poderes municipais trabalharem em conjunto para promover medidas que
fortaleçam a municipalidade e que ao mesmo tempo defendam os interesses dos cidadãos e
confiram seus direitos mais básicos. Mas sabe-se também da necessidade de sempre atuar
conforme o ordenamento jurídico do país, atendendo inclusive às regras de competência para
legislar sobre as diversas matérias que tratam das necessidades do povo.
Entendendo que a moradia digna, segura e que mantenha a saúde das pessoas é um
direito essencial das pessoas e ciente da competência do Poder Executivo de legislar sobre
assuntos que afetam sua estrutura e orçamento, indico que seja enviado por iniciativa do prefeito
municipal, a proposta de lei em anexo que cria o projeto social “Conforto em Minha Casa”.
Este projeto encontra soluções para criar, na casa de famílias em situação de
vulnerabilidade social, um banheiro para atender as necessidades básicas dos moradores. Muitos
cidadãos aracienses, principalmente aqueles que moram em bairros mais periféricos, não tem
sequer um banheiro em suas casas o que propicia o surgimento de doenças e não confere a
dignidade que nossos queridos cidadãos merecem.
Proponho esta indicação aos meus pares na esperança de que esta seja ouvida e atendida
por parte do Poder Executivo. Sendo sensíveis às causas dos cidadãos e cidadãs, caminharemos
rumo a um município que protege socialmente a todos.
Atenciosamente,
Edneide Santana Pereira
Vereadora
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