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“Vejo na entrega deste ônibus a realização de um antigo sonho; sonho que há muito tempo a
gente tentava realizar. Transporta alunos e professores de maneira digna e com qualidade
agora é uma realidade aqui na APAE graças ao esforço do deputado federal Flaviano Melo a
quem quero agradecer pelo apoio que sempre nos deu”. Foi com esse discurso que o vice
presidente da APAE, Lázaro Barbosa reconheceu o trabalho de Flaviano Melo que desde 2008
destina emendas parlamentares para a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais.

Na manhã desta quinta feira (28), acompanhado pela vereadora Eliane Sinhasique, Flaviano
Melo participou a convite da prefeitura da capital, da solenidade de entrega de um ônibus
comprada por meio de uma emenda do parlamentar, no valor de R$ 170 mil reais. O veículo
custou no total R$ 232 mil, com o restante do valor sendo de contra partida do executivo
municipal.

Flaviano e Eliane Sinhasique foram recebidos com festa pela direção e pelos duzentos e
cinquenta alunos que hoje são atendidos pela entidade. O prefeito Marcus Alexandre (PT), em
seu discurso, elogiou o trabalho da maior liderança da oposição no Acre e disse que durante
seu mandato, espera firmar outras parcerias com o gabinete do deputado que resultem na
melhoria da qualidade de vida da população de Rio Branco.
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“Quero reconhecer aqui o apoio do deputado Flaviano Melo. Muito obrigado. E quero dizer que
é assim mesmo que se constrói uma cidade melhor”, disse Marcus Alexandre.

Flaviano Melo agradeceu as palavras do prefeito e anunciou a destinação de outra emenda
parlamentar no valor de R$ 100 mil reais para a construção dos ambulatórios para atendimento
dos alunos. Sensibilizado com o pedido de um aluno que cobrou a construção de uma quadra
de esporte na entidade, Melo se comprometeu em alocar recursos para a construção do
espaço e ao lado da vereadora Eliane Sinhasique, assumiu publicamente o compromisso de
canalizar a verba que vai garantir a realização de mais um sonho da APAE.

“Eu tenho uma relação histórica com a APAE. Desde 2008 destino emendas para essa
instituição. Ano que vem, vou destinar outra emenda para a construção dos ambulatórios para
fortalecer ainda mais esse trabalho. E quero dizer aqui para o aluno que cobrou a quadra, que
assumo aqui, eu e a vereadora Eliane Sinhasique, o compromisso de trabalhar para garantir a
construção dessa tão sonhada quadra”, disse Flaviano.

Clique aqui para ver mais fotos desses eventos.
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