
INDICAÇÃO Nº 22.920/2019

“Indicamos  ao  Excelentíssimo  Senhor
Governador  do  Estado  da  Bahia,  Rui  Costa
para  que  por  meio  da  Secretária  de
Infraestrutura  do  Estado  da  Bahia,  promova
obras de requalificação da BA 233, que interliga
os municípios de Sátiro Dias e Inhambupe".

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
Secretária  de  Infraestrutura  do  Estado  da  Bahia,  promova  obras  de
requalificação  da  BA 233,  que  interliga  os  municípios  de  Sátiro  Dias  e
Inhambupe.

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação é fruto de inúmeras reivindicações dos transeuntes dos
municípios  de  Sátiro  Dias  e  Inhambupe,  que  sofrem  com  a  falta  de
condições de trafego da estrada BA-233, que se encontra em mau estado de
conservação. 



 

A  recuperação  e  a  posterior  conservação  da  rodovia  são  requisitos
indispensáveis  para  o  desenvolvimento  sócio  econômico regional,  já  que
trata-se de localidades com grande potencial produtivo, além de facilitar a
mobilidade de milhares de pessoas, são imprescindíveis para o escoamento
da produção. 

  

Considerando  a  relevância  desta  Indicação,  a  Deputada  que  a  subscreve
antecipa os agradecimentos, na certeza de seu pronto acolhimento e, em
respeito à população local, solicita que seja informado das providências que
decorrerão deste pleito, bem como à Câmara de Vereadores e ao Prefeito
dos Municípios de Sátiro Dias e Inhambupe acerca desta Indicação. 

Sala das Sessões, 3 de abril de 2019

Deputado Mirela Macedo
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