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Senhor Presidente, nos termos do  art.  193 e seguintes, da Resolução n° 33/2005 
(Regimento Interno) desta casa, apresento a V.Exa. a presente Moção, sugerindo que a 
Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe se manifeste, APELANDO ao Governador 
do Estado, Sr. Belivaldo Chagas, solicitando disponibilização de maquinário do es-
tado, para auxiliar o município de Carira na recuperação das estradas vicinais, que 
são importantes para escoar a produção de milho. 

JUSTIFICATIVA 

Trata-se de moção de Apelo, destinado ao Governador do Estado de Sergipe, 
Sr. Belivaldo Chagas, para qt.ie disponibilize maquinário do Estado, por meio do 
Departamento Estadual da Infraestrutura Rodoviária, para auxiliar o município de Carira 
na recuperação das estradas vicinais, que são de suma importância para o escoamento 
da produção de milho. 

Carira é o município sergipano maior produtor de milho de todo o Estado, 
possuindo 148.289 hectares de produção, produzindo pouco mais de 700 (setecentos) mil 
toneladas de grau de milho. 

Ademais, em virtude da maior produção de milho do Estado, o município de 
Carira, contribui para o fomento da economia, em destaque na área da agricultura, 
elevando o Estado de Sergipe, ao ranque de o segundo maior Estado de produção de 
milho, ficando atrás, a tão somente ao Estado da Bahia. 

Entretanto esbarra-se pela precariedade das vias vicinais do respectivo 
município, bem como sua vasta extensão territorial, é totalmente incompatível com a 
capacidade financeira, bem como operacional da administração pública municipal em 
revitalizar sem qualquer apoio do Estado, para recuperar essas vias, que são muitas. 

Por tal razão, apresentamos a presente moção, sugerindo que a Assembleia 
Legislativa do Estado de Sergipe se manifeste, APELANDO ao Governador do Estado 
de Sergipe, Sr. Belivaldo Chagas, para que disponibilize maquinário do Estado, por 
meio do Departamento Estadual da Infraestrutura Rodoviária, para auxiliar o 
município de Carira na recuperação das estradas vicinais, que são de suma 
importância para o escoamento da produção de milho. 
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Estando evidenciados a relevância e o interesse público de que a matéria se re-
veste, a ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas prer-
rogativas, se manifeste, APELANDO ao Governador do Estado, Sr. Belivaldo Chagas, 
solicitando disponibilização de maquinário do estado, para auxiliar o município de 
Carira na recuperação das estradas vicinais, que são importantes para escoar a 
produção de milho. 

Sala das Sessões, em 15 de Junho de 2022.  

Kitt; Li 4a  
Deputada  E tadual  
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