PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
GABINETE DA VEREADORA EDNEIDE SANTANA PEREIRA
09 de agosto de 2021
“Solicita que seja instalada uma contenção na
estrada da Barragem da Laranjeira.”

INDICAÇÃO Nº 055/2021
Apresento aos meus pares, com base no artigo 129 inciso I do Regimento Interno, a
presente indicação a ser encaminhada a Excelentíssima Prefeita, para que o Poder Executivo
urgentemente proceda aos estudos de viabilidade e dê início às obras para construir
uma proteção (contenção) na parede da Barragem da Laranjeira, a fim de proteger a v ida
e evitar acidentes.
JUSTIFICATIVA
Encaminho este pedido urgente ao Poder Executivo porque percebo a necessidade,
junto com a população, da construção de uma proteção na estrada que leva até a Barragem da
Laranjeira visto que o acesso está muito perigoso. Há muitos relatos de acidentes no local,
pois são aproximadamente 3 (três) quilômetros de estrada que estão totalmente desprotegidas:
antigamente as árvores na beira da estrada serviam como uma espécie de “contenção natural”,
embora não evitassem os acidentes. Com o desmatamento, não há nada que ofereça proteção
aos motoristas que ali transitam, sendo necessário que a administração instale barreiras
físicas a fim de evitar os acidentes.
Infelizmente devido às fortes chuvas e as condições da estrada, aqueles que
necessitam transitar pela estrada correm o risco de cair na barragem que fica ao lado da
estrada ao tentar fazer alguma manobra de desvio de outro veículo. Isso certamente resultará
em tragédias caso a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos não tome as
devidas precauções. Acredito que nenhuma outra prioridade esteja acima da vida humana de
cidadãos e cidadãs aracienses, e que é nosso dever enquanto agentes públicos perceber a
necessidade, cobrar daqueles que tem a possibilidade de realizar e aguardar a sensibilidade
destes. Neste ponto, peço que a Excelentíssima Senhora Prefeita não feche os olhos para este
pedido e o encaminhe para os setores necessários da administração municipal.
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