PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
GABINETE DO VEREADOR JOSÉ AUGUSTO MOURA DE ANDRADE
16 de agosto de 2021
“Solicita a construção de uma área e esporte e
lazer nos seguintes bairros: Coqueiro, Casinhas,
Guarani, Cascalheira, Bombinha e Tiracolo.”

INDICAÇÃO Nº 058/2021

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
proceda os estudos de viabilidade e adequação orçamentária a fim de iniciar a
construção de uma área de lazer nos bairros do Coqueiro, Casinhas, Guarani,
Cascalheira, Bombinha e Tiracolo, todos da sede do município.
JUSTIFICATIVA
Faço a indicação acima sempre pensando na dificuldade que a população araciense
tem para acessar locais que incentivem a prática de esportes e o lazer. É importante que
existam esses pontos de encontro a fim de proporcionar melhor qualidade de vida dos
cidadãos.
Entendo que o Pode Executivo tem suas limitações orçamentárias e que existem
diversas prioridades as quais precisam ser atendidas pelo poder público. Porém, sei também
que a prática de esportes evita, por exemplo, muitos problemas de saúde e isso diminuiria a
necessidade das pessoas em procurar os serviços de saúde por causa de problemas
cardiovasculares.
Uma área de lazer adequada torna os bairros mais agradáveis para a população e
mostra ao povo que eles não estão esquecidos. A prefeitura municipal precisa sempre realizar
obras e finalizá-las para que os cidadãos vejam o retorno de seus impostos, e reconheçam o
valor da gestão.
Solicito, portanto, que meus colegas aprovem esta indicação e que a Excelentíssima
Senhora Prefeita dê atenção ao meu pedido, tendo em vista que este melhorará em muito a
vida dos aracienses.
Atenciosamente,
JOSÉ AUGUSTO MOURA DE ANDRADE
Vereador
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