
INDICAÇÃO Nº 22.487/2018

Indicamos ao Ilustríssimo Senhor Governador
do Estado da Bahia, Rui Costa e ao Ilustríssimo
Senhor  Secretário  Estadual  de  Infraestrutura,
Marcus  Cavalcante  a  promoção  da
pavimentação  asfáltica  do  trecho  que  liga  a
sede do município de Aporá à BA 398.

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, e ao Ilustríssimo Senhor
Secretário  Estadual  de Infraestrutura,  Marcus Cavalcante a promoção da
pavimentação asfáltica do trecho que liga a sede do município de Aporá à
BA 398.



JUSTIFICATIVA

O  Governo  do  Estado  tem  realizado  inúmeras  obras  de  pavimentação  e
manutenção  das  estradas  nos  últimos  anos,  ratificando  assim,  seu
compromisso com o povo baiano. 

 

O trecho de 4 (quatro) quilômetros, que liga a sede do município de Aporá à BA
398 encontra-se sem pavimentação asfáltica, o que tem causado grandes
transtornos  para  todos  que  trafegam  pela  via,  e  também  para  as
comunidades que estão dentro do limite de extensão. 

 

Impende destacar, que o trecho reflete sua importância para os munícipes de
Aporá na produção de leite e na agricultura familiar, que são comercializados
nos municípios vizinhos. 

 

Ressalte-se que promover a infraestrutura urbana é uma forma de expandir o
desenvolvimento social e econômico da cidade. 

 

De  mais  a  mais,  estima-se  que  media  de  300  famílias,  serão  beneficiadas
diretamente pela pavimentação da referida via visto que, as pessoas utilizam
a  estrada  diariamente  como  meio  de  acesso  as  escolas,  os  postos  de
trabalho e os hospitais, fomentando o desenvolvimento da região. 

 

Ante o exposto, venho requerer as providências necessárias para a realização
da pavimentação asfáltica do trecho que liga a sede do município de Aporá à
BA398, cuja extensão totaliza 4 (quatro) quilômetros. 

Sala das Sessões, 8 de março de 2018

Deputado Mirela Macedo
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