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APRESENTAÇÃO GERAL
O município de Araci tem sido presenteado com uma gestão que tem compromisso para
com os seus munícipes e vem arduamente buscando de forma incessante o desenvolvimento do
município em suas diversas áreas. A busca por resultados satisfatórios tem expressado de forma
explícita o papel fundamental que a gestão tem tido na vida dos cidadãos Aracienses e na sua
qualidade de vida.
O Relatório de atividade apresentada por cada secretaria mostra as atividades elaboradas e
programadas para fornecer e ofertar aos munícipes uma melhor condição administrativa,
econômica, social, política entre outros.
Os avanços têm sido claro e consistente, mesmo diante da situação atual do país, onde
atravessamos uma grave crise econômica, o município de Araci tem andando na contramão do
retrocesso. Temos avançado e muito para o desenvolvimento de nossa cidade, mesmo sentindo
reflexos dessa grave crise. São inúmeras as demandas das quais temos feito parte e com o grande
impacto econômico que temos vivido através da queda de receita não tem sido fácil driblar essa
grande adversário, mas cada secretaria tem esforçado-se ao máximo, dando seu melhor para atender
a todas as necessidades apresentadas.
Através da leitura deste relatório, será possível entender e tirar como conclusão que este
município tem cumprido fielmente com os seus compromissos, agindo com maestrias em suas
atividades e executando com excelência suas ações.
Araci — Bahia, 28 de dezembro de 2018.
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