
INDICAÇÃO Nº 22.209/2017

Indicamos  ao  Excelentíssimo  Senhor
Governador  do  Estado  da  Bahia,  para  que
implante  uma  Escola  Estadual  no  Bairro  de
Areia  Branca  Município  de  Lauro  de  Freitas
/BA.

A Deputada Infrafirmada, nos termos do Art.  n° 139 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado da Bahia,  vem encaminhar,  através da
Mesa Diretora desta, a indicação ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado  da  Bahia,  Rui  Costa,  para  que  adote  medidas  cabíveis,  para
implantação de Escola Estadual  no Bairro  de  Areia Branca Município  de
Lauro de Freitas /BA.

JUSTIFICATIVA

A busca pelo conhecimento é fator primordial na vida do ser humano, com o
acesso à educação se efetiva a dignidade da pessoa humana, melhora a
qualidade  de  vida  e  promove  transformação  e  socialização  de  toda
sociedade.  



 

O  município  de  Lauro  de  Freitas,  com  população  estimada  de  194.641
habitantes (IBGE), conta com 8 (oito) escolas estaduais, conforme dados da
secretaria de educação do Estado.  

 

Entretanto, o Bairro de Areia Branca encontra-se desprovido de estabelecimento
de ensino Estadual, para atender os munícipes que utiliza a rede de ensino
de nível médio.  

 

Atualmente, os estudantes que cursam o ensino médio, precisam se descolar
para  outros  bairros,  como  Portão,  Itinga,  Vida  Nova  e  até,  para  cidade
circunvizinha  como  Simões  Filho-BA,  o  que  tem  ocasionado  sérios
transtornos para a população.  

 

Isto posto, diante das inúmeras reivindicações pela implantação de uma Escola
Estadual  de  ensino  médio,  na  localidade  de  Areia  Branca,  município  de
Lauro de Freitas. 

 

Face ao exposto, submetemos aos insignes pares a presente indicação.  

Sala das Sessões, 11 de julho de 2017

Deputado Mirela Macedo
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