PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia

GABINETE DO VEREADOR LEONARDO CARVALHO DOS REIS
10 de dezembro de 2021
“Indica a construção de uma praça com parquinho infantil
e academia ao ar livre na rua do Ginásio, no Distrito de
Pedra Alta.”

INDICAÇÃO Nº 0103/2021

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 técnicos necessários, bem como as adequações
orçamentárias, a fim de viabilizar a construção de uma praça na rua do ginásio do
Distrito de Pedra Alta, com parquinho infantil e academia ao ar livre.

JUSTIFICATIVA

Na indicação que faço ao Poder Executivo, solicito a construção de uma Praça no
Distrito de Pedra Alta, por entender que a existência de espaços de lazer melhora em muito a
qualidade de vida das pessoas. Conheço o importantíssimo povoado de Pedra Alta, sei da
contribuição que os cidadãos de lá dão ao município de Araci e não poderia fechar meus olhos
para esta necessidade.
A localização da praça na rua do Ginásio será estratégica pois dará uma cara nova à
localidade e acredito que será mais um ponto de convívio social muito importante. Destaco que
a realização de obras públicas mostra que o Poder Executivo está atento às necessidades de
cada canto do município e que o Poder Legislativo também é atuante em fazer as solicitações
e ser atendido.
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,
LEONARDO CARVALHO DOS REIS
Vereador
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