PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
GABINETE DO VEREADOR LEANDRO ANDRADE MACEDO
1º de setembro de 2021
“Indica a construção de um centro escolar com quadra
poliesportiva coberta e área para prática de skate, no
povoado de Lagoa do Boi.”

INDICAÇÃO Nº 078/2021
Apresento aos meus pares, com base no art. 129, inciso I, do Regimento Interno, a
presente Indicação a ser encaminhada a Excelentíssima Senhora Prefeita, para que o Poder
Executivo realize os estudos de viabilidade e os projetos técnicos necessários para a
construção de um centro escolar com quadra poliesportiva coberta e área para prática
de skate, no povoado de Lagoa do Boi que contenha no mínimo 10 salas, 2 cantinas
individuais, 2 salas para direção e coordenação, 1 sala para reuniões, 1 sala para
informática e 4 banheiros (infantil e adulto).

JUSTIFICATIVA
Atualmente, o importante povoado de Lagoa do Boi tem capacidade para atuar como
mais um núcleo educacional do município de Araci, tendo em vista que esta localidade está
numa região que abrange cerca de 8 (oito) povoados do município, a saber: Jitirana, Lagoa da
Jurema, Pau de Abelha, Lagoa da Picada, Povoado Guerra, Russona, Tapera e Malhada Nova.
Ademais, é importantíssimo que o Poder Público garanta, além da educação de
qualidade, a facilidade de acesso aos prédios escolares e demais centros de ensino. Não basta
apenas que as escolas existam – elas devem estar perto da população, em especial daquela
mais carente e mais afastada dos centros urbano do município. Neste sentido, minha indicação
vem justamente resolver o problema educacional da região da Lagoa do Boi e regiões
circunvizinhas, bem como dar o pontapé inicial numa revolução educacional no município.
Já se sabe que melhorar a educação básica de um município é o pontapé inicial para
uma mudança que traz benefícios atuais e também para o futuro, e isso acontece por causa da
transformação que há quando alunos e professores têm os recursos e o ambiente necessários
para aprender e ensinar.
Solicito, portanto, que meus colegas Vereadores aprovem este pedido e que a
Excelentíssima Prefeita coloque esta construção como uma prioridade de sua gestão,
voltando os olhos para o povoado de Lagoa do Boi e para os alunos da região.
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