
INDICAÇÃO Nº 22.562/2018

Indicamos  ao  Excelentíssimo  Senhor
Governador do Estado da Bahia, Rui Costa e
ao Ilustríssimo Senhor Secretário Estadual de
Infraestrutura,  Marcus  Cavalcanti  a
requalificação asfáltica da BA 160 que liga os
municípios de Ibotirama à Bom Jesus da Lapa
na Bahia.

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  a  Requalificação
asfáltica BA 160 que liga os municípios de Ibotirama à Bom Jesus da Lapa. 



JUSTIFICATIVA

Atualmente para interligar as cidades de Ibotirama à Bom Jesus da Lapa,  é
necessário que seja percorrido em média 122 km pela BA 160. 

O referido trecho de acesso acha-se com a pavimentação intrafegável, diante
das inúmeras crateras existentes na via,  deixando o ingresso às cidades
caótico e perigoso.  

Tal situação tem causado grandes contratempos para os que trafegam pela via,
e também para as comunidades quilombolas que estão dentro do seu limite
de extensão.  

Os acidentes na região tem sido constantes, acredito que a requalificação da via
permitirá melhor fluidez dos veículos, e efetivará segurança aos condutores
e  pedestres  que  trafegam  na  região,  por  consequência  irá  estimular  o
turismo e oportunizar negócios como bares, restaurantes e hotéis da região. 

Importa salientar que a região de Bom Jesus da Lapa é muito frequentada, pois
o município concentra a segunda maior  festa religiosa católica do Brasil,
recepcionando milhares de fiéis durante todo o ano.  

Para  tanto,  promover  a  mobilidade  urbana  é  uma  forma  de  ampliar  o
desenvolvimento social e econômico das cidades. Nesse contexto, a estrada
reflete  sua  importância  no  escoamento  toneladas  de  itens  agrícolas,
principalmente frutas, fator de suma relevância para o desenvolvimento da
região.  

De  mais  a  mais,  estima-se  que  em  média  500  famílias  serão  beneficiadas
diretamente com a requalificação da rodovia, vez que, as pessoas utilizam a
estrada habitualmente como meio de acesso para as escolas e postos de
trabalho. 



Face  o  exposto,  reiterando  oportunamente  o  pleito  dos munícipes,  solicito  a
requalificação da BA 160,  no  trecho que liga Ibotirama à Bom Jesus da
Lapa, cuja extensão totaliza 122 quilômetros.

Sala das Sessões, 04 de maio de 2018

Deputado Mirela Macedo
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