PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia

GABINETE DO VEREADOR LEONARDO CARVALHO DOS REIS
10 de dezembro de 2021
“Solicita a doação de um terreno para a Associação dos
Vaqueiros de Araci para construção do parque equestre
no município de Araci.”

INDICAÇÃO Nº 0102/2021

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 faça a doação de um terreno público municipal em nome da Associação de
Vaqueiros de Araci (AVA), a fim de construir um centro equestre para viabilizar a
formação e capacitação de vaqueiros, o trabalho com as amazonas, bem como a
equoterapia para crianças com necessidades especiais.

JUSTIFICATIVA

Na indicação que faço ao Poder Executivo, solicito a doação de um terreno para a
construção do importantíssimo parque equestre municipal que irá beneficiar não apenas
a associação dos vaqueiros de Araci, mas também a comunidade em geral. Esta é uma
solicitação antiga daqueles que praticam o esporte de vaquejada em nosso município e
daqueles que tiram dessa prática a sua fonte de renda; mais do que um momento de lazer, as
atividades equestres possibilitam a melhora da condição de vida das pessoas nos mais
variados sentidos.
Especialmente no que toda à equoterapia, já se sabe a importância dessa
intervenção no tratamento de pessoas com deficiência, em especial de crianças. A
equoterapia utiliza baseia-se na integração entre o paciente e os animais e isso estimula os
sentidos e melhora as habilidades.
Desse modo, acreditando na aprovação por parte dos nobres colegas vereadores e na
sensibilidade da excelentíssima senhora prefeita sei que minha indicação será encaminhada
aos setores responsáveis na estrutura administrativa municipal tão logo seja recebida e
beneficiará em muito toda a população araciense.
Atenciosamente,
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