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Santos Dumont, 9 de Janeiro de 2017. 

 

O Vereador subscrevente, no uso de suas atribuições regimentais, legais 

e constitucionais, vem, mui respeitosamente, com cordiais saudações, à 

presença de Vossa Excelência, em conformidade com o Artigo 93 do Regimento 

Interno da Câmara Municipal, apresentar a seguinte indicação: que o Poder 

Executivo Municipal conceda uma sala, com pagamento de água, luz e 

telefone, para funcionamento da APAS – Associação de Pais e Amigos dos 

Surdos de Santos Dumont; que auxilie financeiramente a Associação, com 

subvenção de no mínimo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por ano; e que seja 

agendada uma reunião entre os diretores da associação, o vereador que 

subscreve e o prefeito do município, para definir esta pauta. 

A APAS, fundada em 2003, ainda não possui uma sede para 

funcionamento, e, por isso, tem suas atividades realizadas provisoriamente na 

casa de um dos diretores da associação. É de extrema importância que a 
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entidade tenha uma sede, por inúmeros motivos, inclusive para obtenção do 

título de OSCIP. 

Além disso, a Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Santos 

Dumont precisa de um convênio de, no mínimo, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 

por ano da prefeitura, para que possa manter suas atividades.  

O vereador subscrevente entende que a APAS é uma instituição de 

suma importância para o município, portanto, suas atividades devem ser 

incentivadas. 

Termos em que, atenciosamente, pede deferimento.  


