
 
 
 
 
 
 
INDICAÇÃO N° 033/2018 
AUTOR: VEREADOR JOSÉ ALENCAR ARRABAL  
ASSUNTO: patrolamento das estradas vicinais de acesso a Trancoso via BR 101, na Região da 

Comunidade Santa Rita e da estrada que liga a Rodovia  BR 101, com destino a Guaratinga, na 
estrada do Pindoba e Estrada de acesso a Rodovia Estadual BA 283, na estrada vicinal, passando 
pela Fazenda do Senhor Rogério, onde retira barro para olarias para Cidade de Itabela 
 

O Vereador que subscreve a presente, considerando a relevância das reivindicações 
que recebeu da população do Município de Itabela, na forma regimental INDICA à Mesa que, 
depois de ouvido o Plenário, seja oficiado o Chefe do Poder Executivo Municipal no sentido de 
determinar ao órgão competente da Prefeitura Municipal, as providencias necessárias ao 
patrolamento das estradas vicinais de acesso a Trancoso via BR 101, na Região da Comunidade 
Santa Rita e da estrada que liga a Rodovia  BR 101, com destino a Guaratinga, na estrada do 
Pindoba e Estrada de acesso a Rodovia Estadual BA 283, na estrada vicinal, passando pela 
Fazenda do Senhor Rogério, onde retira barro para olarias para Cidade de Itabela. 
 

 

JUSTIFICATIVA 
 

A presente proposição atende a justas reivindicações de moradores e produtores 
rurais do interior do Municipio de Itabela, que estão com dificuldades para escoamento 
de sua produção e sofrem com os transtornos diários causados pelas péssimas 
condições de transito nas estradas vicinais destacadas.  

 
 Estamos propondo que sejam patroladas as seguintes estradas vicinais:  a via 
de acesso a Trancoso via BR 101, na Região da Comunidade Santa Rita; a estrada 
que liga a Rodovia  BR 101, com destino a Guaratinga, na estrada do Pindoba e Estrada 
de acesso a Rodovia Estadual BA 283, na estrada vicinal, passando pela Fazenda do 
Senhor Rogério, onde retira barro para olarias para Cidade de Itabela.  
 
 As providencias sugeridas são necessárias e indispensáveis para o 
desenvolvimento econômico do Município haja vista que a produção agrícola das 
regiões citadas alavacam nossa economia, fator que influencia diretamente a qualidade 
de vida das pessoas.  

Sala das Sessões Maria José Santana de Oliveira, Itabela-Ba, 10 de maio 2018. 

  
 
 

JOSÉ ALENCAR ARRABAL 

Vereador   

 

 

 


