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Indico a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, com fulcro no artigo 169, do 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa, indicação ao Governo do Estado do Acre para a 
construção de banheiros no Parque do Tucumã, unia vez que carece de estrutura para atendimento 
das necessidades fisiológicas dos frequentadores. 

Sala das Sessões Deputado Francisco Cartaxo. 
06 de Maio de 2019. 
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JUSTIFICATIVA 

Considerando que diante da situação que se encontra o Parque do Tucumã, sem banheiros para seus 
usuários diários, faz-se necessária a construção dos banheiros públicos, uma vez que só existe o do 
Quiosque, mas que só fica aberto nos horários em que o lanche encontra-se aberto. 

Considerando que é muito frequent da pelos moradores, além de ocorrer eventos no local, e muitas 
vezes necessitam do uso de sanitários públicos, entretanto, o Parque do Tucumã carece de estrutura para 
atendimento das necessidades fisiológicas dos frequentadores. 

Considerando que no parque tem grande fluxo de pessoas e que falta essa comodidade de 
banheiros, e que através dessa medida podemos melhorar a qualidade de vida da população que ali 
transitam. 

Trata-se de um ponto muito frequentado pela População Acreana, para realização de caminhadas, e 
com a implantação do banheiro, aumentará a frequência da população. E possibilitar ao cidadão ter um 
espaço apropriado para fazer sua necessidade fisiológica durante o seu momento de lazer. 

É preciso darmos o mínimo de condição possível para os usuários do local, a fim de preservar o 
meio ambiente e qualidade de vida aos nossos habitantes 

Sala das Sessões Deputado Francisco Cartaxo. 
06 de Maio de 2019. 
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