
Estado de Sergipe 
Assembleia  Legislative  

INDICAÇÃO NQ L125/ 2021  

Autoria: DEPUTADO  IRAN  BARBOSA 

Indico à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o 
Plenário, que seja encaminhada Proposítura ao Excelentíssimo Governador 
BELIVALDO CHAGAS, ao Excelentíssimo Senhor Ubirajara Barreto Santos 
Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade - SEDURBS e 
ao Excelentíssimo Senhor  Anderson  das Neves Nascimento, Diretor-Presidente do 
DER- Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe, para 
que somem esforços no sentido de viabilizar a construção da ponte que liga o 
povoado Cardoso, município de São Cristóvão, ao Povoado Lavandeira, em 
Nossa Sra. do Socorro-SE. 

Justifica-se esta propositura considerando-se que, naquela localidade, a 
única forma de transitar entre os povoados Cardoso situado em Nossa Sra. do Socorro, e o 
povoado Lavanderia, situado em São Cristóvão, de forma prática e rápida, é utilizando-se 
de uma ponte de madeira, medindo 11 metros de cumprimento, construída de forma 
alternativa pela população local sobre o rio Poxim Mirim, que no período de chuvas, enche 
muito e deixa as famílias dos dois povoados isoladas. Essa ponte tem possibilitado o fluxo 
de pedestres e motos entre os povoados, mas necessita ser construída respeitando as 
normas de segurança, inclusive no material utilizado, garantindo a segurança de todos que 
transitam nesse espaço. 

Diante do exposto, solicito o apoio dos ilustrados componentes deste 
Parlamento, para a aprovação desta indicação. 

O TEXTO A SER ENVIADO DEVERÁ CONTER O SEGUINTE TEOR: 

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, atendendo à 
iniciativa do Deputado  IRAN  BARBOSA, aprovou a INDICAÇÃO  Ng  i4a5  
/2021 para que seja encaminhada Propositura ao Excelentíssimo Senhor 
BELIVALDO CHAGAS, Governador do Estado de Sergipe, ao Excelentíssimo 
Senhor Ubirajara Barreto Santos, Secretário de Estado do Desenvolvimento 
Urbano e Sustentabílidade - SEDURBS e ao Excelentíssimo Senhor  Anderson  
das Neves Nascimento, Diretor-Presidente do DER- Departamento Estadual de 
infraestrutura Rodoviária de Sergipe, que somem esforços no sentido de viabilizar a 
construção da ponte que liga o povoado Cardoso, município de São 
Cristóvão, ao Povoado Lavandeira, em Nossa Sra. do Socorro-SE. 

Sala das Sessões, 28 de Julho 2021.  

IRAN  BARBOSA 
Deputado Estadual 
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