
INDICAÇÃO Nº 22.207/2017

Indicamos ao Ilustríssimo Senhor Governador
do  Estado  da  Bahia,  para  que  através  da
Secretaria  de  infraestrutura  -  SEINFRA/BA
promova  pavimentação  asfáltica  das  ruas  no
município de Riachão do Jacuípe - BA.

A Deputada Infrafirmada, nos termos do Art.  n° 139 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado da Bahia,  vem encaminhar,  através da
Mesa Diretora desta Assembleia Legislativa, a Indicação ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado da Bahia, Rui Costa, para que por meio da
Secretaria  infraestrutura  -  SEINFRA/BA,  promova  pavimentação  asfáltica
das ruas no município de Riachão do Jacuípe - BA.



JUSTIFICATIVA

O déficit no desenvolvimento em alguns municípios da Bahia se substancia na
dinâmica  econômica,  e  este  fator  expõe  os  municípios  a  grandes  riscos
sociais. 

 

Por este prisma, se destaca a infraestrutura urbana, como forma de ampliar o
desenvolvimento social e econômico da cidade.  

 

Com  espeque,  a  presente  proposição  visa  pavimentação  asfáltica  dos
logradouros abaixo  citados,  no  município  de  Riachão do Jacuípe:  Av.  JJ
Seabra;  Rua Izauro  S.  Ferreira;  Rua José Rodrigues;  Rua Florival  F.  de
Carvalho;  Rua João Paulo  II;  Rua Almir  José de Oliveira;  Rua Marechal
Castelo  Branco;  Travessa  JJ  Seabra;  Rua  Dr.  João  Campos;  Rua  João
Morais F. Lira; Travessa Manoel São Paulo; Rua Álvaro Cova; Rua Aurélio
Mascarenhas. 

 

A referida pavimentação é medida que se faz necessária para desenvolvimento
regional  de  Riachão,  o  que consequentemente  beneficiará  diretamente  a
cerca de 30 mil habitantes. 

 

Diante  do  exposto,  indico  seja  promovida  as  providências  necessária  para
implantação da referida pavimentação asfáltica.  

Sala das Sessões, 11 de julho de 2017

Deputado Mirela Macedo
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