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“Indica que sejam realizadas obras para revitalização
da entrada do bairro Tiracolo e construção de uma praça com
Academia ao ar livre em terreno da Prefeitura.”

Ao Excelentíssimo Senhor
JEFSON MIRANDA CARDOSO CARNEIRO
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACI
INDICAÇÃO Nº 002/2020
Senhor Presidente,
Apresento a V.Exa., com base no art. 126 do Regimento Interno, a presente Indicação a
ser encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito, ouvido o Plenário desta Casa, para que o Poder
Executivo passe a realizar obras para revitalização da entrada do bairro Tiracolo e
construção de uma praça com Academia ao ar livre.

JUSTIFICATIVA
O Bairro do Tiracolo é, sem sombra de dúvidas, uma das portas de entrada do
município de Araci e, merece um olhar especial do poder público por ter essa condição. Muitos
que chegam à nossa cidade através da BR 324, talvez fiquem com uma impressão não tão
favorável de Araci porque a entrada do bairro Tiracolo necessita de obras de revitalização e
conservação. Além disso, percebe-se que a comunidade do bairro não tem uma praça para
que os moradores possam se divertir, tampouco uma academia ao ar livre para poder realizar
suas atividades físicas.
Realmente, vê-se por diversas vezes os agentes de limpeza pública realizando a
varrição da entrada do bairro, porém esta medida ainda mostra-se insuficiente para torná-la
mais agradável. Ainda é verdade que o município já dispõe de praças, campos de futebol e
outros meios de acesso ao lazer, mas quando estas formas de acesso estão próximas aos
moradores eles se sentem mais incentivados a participar delas.
Tendo em vista as possibilidades do Poder Executivo Municipal e o bom interesse que
certamente o Sr. Prefeito tem para nosso município, e sabendo que a Prefeitura Municipal já
dispõe de um terreno adequado para a instalação da praça com a academia ao ar livre,
localizado atrás do Posto Juliana, proponho a indicação acima para revitalizar, urgentemente, a
entrada do Bairro Tiracolo, bem como construir uma praça com academia ao ar livre.
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Estas duas medidas certamente contribuirão para o bem-estar dos moradores locais,
aumentado sua qualidade de vida, bem como tornará Araci mais atrativa para aqueles que nos
visitam.
Atenciosamente,

José Augusto Moura de Andrade
Vereador
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