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Assembleia  Legislative  

INDICAÇÃO N2  4 Q I / 2021 

Autoria: DEPUTADO  IRAN  BARBOSA 

Indico à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Plenário, que seja 

encaminhada propositura ao Excelentíssimo Senhor Belivaldo Chagas, 

Governador do Estado de Sergipe; ao Excelentíssimo Senhor José Sales 

Neto, Secretário de Estado do Turismo; e ao Excelentíssimo Senhor 

UBIRAJARA BARRETO SANTOS, Secretário de Estado do Desenvolvimento 

Urbano e Sustentabilidade, SOLICITANDO-LHES que, em parceria com a 

Prefeitura de São Cristóvão, gestora do PARQUE GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO, 

promovam a reforma completa, incluindo limpeza seletiva do lixo, controle e 

reflorestamento da área desmatada, construção de bares e quiosques 

padronizados, reforma da estrada de acesso ao local, disponibilização de 

destacamento policial permanente na área, construção de banheiros e revitalização 

de toda área ao redor do mencionado Parque, conhecido popularmente por "Bica 

dos Pintos", localizado no município de São Cristóvão-Sergipe. 

JUSTIFICA esta propositura, o fato de a "Bica dos Pintos", ser um espaço de lazer da 

comunidade focal e um bem coletivo da cidade histórica, que existe há mais de  SO  anos, 

tendo sido durante muito tempo, um dos principais pontos turísticos para visitantes de todo 

o estado de Sergipe, movimentando, inclusive, o comércio local, propiciando um espaço de 

lazer alternativo para os sancristovenses e turistas, especialmente nos áureos tempos de 

realização do Festival de Artes de São Cristóvão (FASC), e que, infelizmente, já há algum 

tempo, encontra-se em situação de alarmante abandono, com áreas destruídas, acúmulo 

de fixo, estrada de difícil acesso, problemas decorrentes da falta de segurança, dificuldade 

no fluxo de água para banho na bica, desestruturação nos banheiros e bares, tornando-se 

uma pauta frequente de reivindicações por melhoria em toda a sua estrutura, o que só 

engrandeceria o Estado e de forma especial, toda população de São Cristóvão. 
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O TEXTO A SER ENVIADO DEVERÁ CONTER O SEGUINTE TEOR: 

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, atendendo a iniciativa do 

Deputado  IRAN  BARBOSA, aprovou a INDICAÇÃO  Pig  -L21 /2021 para que 

seja encaminhada propositura ao Excelentíssimo Senhor Belivaldo Chagas, 

Governador do Estado de Sergipe; ao Excelentíssimo Senhor José Sales 

Neto, Secretário de Estado do Turismo; e ao Excelentíssimo Senhor 

UBIRAJARA BARRETO SANTOS, Secretário de Estado do Desenvolvimento 

Urbano e Sustentabilidade, SOLICITANDO-LHES que, em parceria com a 

Prefeitura de São Cristóvão, gestora do PARQUE GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO, 

promovam a reforma completa, incluindo limpeza seletiva do lixo, controle e 

reflorestamento da área desmatada, construção de bares e quiosques 

padronizados, reforma da estrada de acesso ao local, disponibilização de 

destacamento policial permanente na área, construção de banheiros e revitalização 

de toda área ao redor do mencionado Parque, conhecido popularmente por "Bica 

dos Pintos", localizado no município de São Cristóvão-Sergipe, 

Sala das Sessões, 28 de Julho de 2021  

IRAN  BARBOSA 

Deputado Estadual 
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