VALTER ANDRADE DE OLIVEIRA
INDICAÇÃO FAZ

À MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES DE ARACI-BA

INDICAÇÃO N.º 040/21,
28 de maio de 2021
Senhor Presidente, Senhores Vereadores:

O vereador que a esta subscreve, com assento nesta Câmara Municipal, na Décima
Sexta Legislatura do Município de Araci, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, requer, após ouvido o douto Plenário desta Casa, seja encaminhada à
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Maria Betivânia Lima da Silva e à competente
secretaria, a Designação de Estudo e Viabilidade de Obra de construção de uma Praça
com Chafariz, Parquinho e Equipamento de Ginástica no bairro da Bombinha.
JUSTIFICATIVA:
A preocupação em manter a estrutura dos espaços públicos para atender a
necessidade da população que frequenta estes locais para o lazer é dever do Executivo, de
forma que os munícipes que habitam a localidade possam utilizar com o mínimo de conforto,
mas a obra que estamos propondo para o bairro da Bombinha, representa mais que isso,
representa o resgate de uma história esquecida há mais de 52 anos.
A Bombinha, considerado o maior bairro da cidade, é lendário e possuidor de um
nome ligado ao seu início e passado. Há mais de meio século, foi perfurado ali um poço,
marcando época do segundo mandato do prefeito Erasmo Carvalho. Ele mesmo com sua
habilidade instalou uma “bombinha” ainda manual, cujas evidências ainda podem ser vistas
na pracinha situada atrás do PSF e da Escola Municipal. Ainda hoje se sente a presença
dessa água com toques insalubres a encher um grande cocho de cimento dando também um
aspecto de roça, pois ainda hoje animais são levados para beber ali.
De todas as pracinhas que já se fez neste município, essa da bombinha certamente
será um feito histórico capaz de trazer de volta um cenário memorioso: “ Pracinha, fonte,
chafariz e plantas” verdadeiro lugar de lembranças do que já existiu ali.
Gabinete do vereador Guinha de Pascoal (PDT), 28 de maio de 2021.
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