
ESTADO DO ACRE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

GABINETE DA DEPUTADA LELA GALVÃO - PT 

INDICAÇÃO N° 	 /2018. 

Indico à Mesa Diretora, com fulcro no art. 169, do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa, que seja encaminhado expediente ao 

Excelentíssimo Marco Brandão, Secretário Estadual de Educação e 

sporte, solicitando que seja realizado um termo de concess8o com a 

Associação da Juventude de Epitaciolândia para a utilização do espaço da 

antiga biblioteca. 

Sala das Sessões "Deputado Francisco Cartaxo" 

Rio Branco—Acre 

07 de agosto de 2018. 

5  Ç 
Leita Galvão 

Deputada Estadual - PT/AC. 
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Leía GaIvo 
Deputada Estadual - PT/AC 

ESTADO DO ACRE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

GABINETE DA DEPUTADA LEILA GALVÃO - PT 

JUSTIFICATIVA 

A inserção da juventude na sociedade é um desafio comum em 
grande parte da democracia mundial.. Entender as singulridades e as 

peculiaridades das juventudes e garantir direitos a esta geração são fatores 

fundamentais para consolidar a democracia no Brasil, com igualdade. 
O Governo do Estado tem investido em escolas técnicas, cursos 

profissionalizantes, novos cursos de graduação e política de geração de 
empregos. 

O futuro do nosso país está nas mãos da nossa juventude, investir 
apoiar e qualificar os nossos jovens transforma a realidade de muitos 
quem não tem oportunidade de ter um futuro justo. A Associação da 

Juventude de Epitaciolândia tem buscado através de parcerias e políticas 
públicas ampliar as oportunidades para os jovens da fronteira. 

Apoiar a participação dos jovens nas políticas públicas, é mudar a 
realidade dos jovens de baixa renda, e inserir os municípios distantes na 
democracia de participação dos jovens. Deste modo, solicitamos de Vossa 

Excelência que seja realizado um termo de concessão com a Associação da 
Juventude de Epitaciolândia para que seja cedido o antigo prédio da 
biblioteca pública, para que seja instalada a nova sede da Associação de 
Jovens de Epitaciolândia, atendo os anseios dos próprios jovens e as 
necessidades coletivas da juventude. 

Sala das Sessões "Deputado Francisco Cartaxo" 

Rio Branco—Acre 

07 de agosto de 218 
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