
INDICAÇÃO Nº 22.208/2017

Indicamos ao Ilustríssimo Senhor Governador
do  Estado  da  Bahia,  para  que  através  da
Secretaria  de  infraestrutura  -  SEINFRA/BA
promova pavimentação asfáltica da BA 412 que
liga  Riachão  do  Jacuípe  ao  Distrito  de
Barreiros.

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 na
BA 412 que liga Riachão do Jacuípe ao Distrito de Barreiros, cuja extensão é
de 10 km.

JUSTIFICATIVA

A BA 412  que  liga  Riachão  do  Jacuípe  ao  Distrito  de  Barreiros  têm  seus
deslocamentos e atividades diárias dificultadas pela falta de pavimentação,
com consequentes transtornos ocasionados pelos buracos na via. 

  



Os  veículos,  especialmente  os  de  carga  como  caminhões,  que  diariamente
transitam  pela  via,  realizam  manobras  arriscadas,  para  se  esquivar  das
crateras na via, o que traz sérios riscos de acidentes graves. 

 

A pavimentação asfáltica da BA 412 é  suma importância para munícipes de
Riachão,  visto  que,  a  BA é  a  principal  via  de  acesso  para  as  cidades
circunvizinhas.  

 

Principalmente no período chuvoso a região vem sofrendo com o acúmulo de
água nas vias, dificultando o transito e, ocasionado danos aos veículos que
trafegam pela via.  

 

De  mais  a  mais,  a  infraestrutura  urbana  oportunizará  a  trafegabilidade  de
veículos, sendo ainda imprescindível para melhoria de vida das pessoas e
para ampliar o desenvolvimento social e econômico da cidade.  

 

O  requerimento  de  pavimentação  asfáltica  da  BA 412  que  liga  Riachão  do
Jacuípe ao Distrito de Barreiros, em uma extensão é de 10 km, é medida
que se faz necessária para desenvolvimento regional e consequentemente
beneficiará  não só  os  munícipes de Riachão,  mas também o Distrito  de
barreiras.  

 

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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