Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Santa Maria Madalena
GABINETE DO VEREADOR NESTOR LOPES

INDICAÇÃO Nº 031/2021
AUTOR: VEREADOR NESTOR LOPES.
Senhor Presidente:
Na forma regimental, o vereador infra-assinado, ouvido o Soberano Plenário, INDICA ao
Senhor BRUNO DAUAIRE – DD. SECRETÁRIO DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO RIO DE JANEIRO, a
reabertura do posto da FUNDAÇÃO LEÃO XIII, na cidade de Santa Maria Madalena/RJ.
JUSTIFICATIVA:
Criada em 22 de janeiro de 1947, a Fundação Leão XIII, órgão vinculado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, tem a missão de
atuar junto a quem enfrenta extrema vulnerabilidade social, cujo atendimento se dá por meio
de projetos e ações que promovem acesso a serviços como a gratuidade na emissão de 2ª via
de documentação civil e ainda dar assistência às pessoas em situação de necessidades básicas
diversas.
Desnecessário dizer sobre a importância do funcionamento de um Posto da FUNDAÇÃO
LEÃO XIII, em nossa cidade, pelo que representa de facilidade de acesso da população mais
carente do nosso município aos serviços sociais oferecidos por esse importante órgão
estadual, além de não ser nada justo obrigar os que mais precisam a saírem do nosso
município em busca dos serviços oferecidos por essa FUNDAÇÃO, em cidades vizinhas.
Em vista do acima exposto é que estamos certos de que o Senhor SECRETÁRIO DE
ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO RIO DE
JANEIRO, determinará as providências necessárias à reabertura do Posto da FUNDAÇÃO
LEÃO XIII, em nossa cidade, por tratar-se de uma providência que muito interessa à
população madalenense.
Assim sendo, seja dada ciência desta ao Dr. BRUNO DAUAIRE e publicado o seu teor no
Boletim Informativo do Município de Santa Maria Madalena.
Salão Plenário Tude Portugal, 01 de março de 2021.
NESTOR LOPES
Vereador/DEM

