
Estado de Sergipe 
Assembleia Legislativa 

INDICAÇÃO  Ng i13( /2021  

Autoria: DEPUTADO  IRAN  BARBOSA 

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

encaminhada Proposição ao Excelentíssimo Governador BELIVALDO CHAGAS 

e ao Ilustrissimo Diretor-Presidente do Departamento Estadual de 

Infraestrutura Rodoviária de Sergipe - DER, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS 

ARAÚJO, solicitando-lhes que seja realizada a recuperação da malha 

asfáktica da Rodovia SE-120, que liga a cidade de Netipolis a cidade 

de Ilha das Flores-SE. 

A recuperação da malha asfáltica é uma necessidade naquela localidade e 

ajudará não só na prevenção de acidentes de trânsito, mas também a salvar 

vidas quando da necessidade de transporte de enfermos com maior agilidade 

e eficiência. Outro ponto positivo desta iniciativa é a maior facilidade de 

deslocamento de produtos para o consumo humano, favorecendo o 

crescimento econômico do Estado. Além disso, é obrigação do Estado de 

Sergipe manter e conservar, de acordo com a legislação pátria, as rodovias 

estaduais. 

Diante do exposto, solicito o apoio dos colegas deste Parlamento, para a 

aprovação desta Indicaç'áo. 

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 N2 434  /2021 para que 

E-Mail:  dep.iranbarbosa@alse.gov.br  / Fones: 79. 3216.6708 / 3216.6625 
Alese - Av. Ivo do Prado s/n —4° andar—Aracaju - Se 



Estado de Sergipe 
Assembleia Legislativa 

seja encaminhada Proposição ao Excelentíssimo Governador BELIVALDO 

CHAGAS e ao Ilustríssimo Diretor-Presidente do Departamento Estadual de 

Infraestrutura Rodoviária de Sergipe - DER, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS 

ARAÚJO, solicitando-lhes que seja realizada a recuperação da malha 

asfáltica da Rodovia SE-120, que liga a cidade de Neópolis a cidade 

de Ilha das Flores-SE 

Sala das Sessões, 28 de julho de 2021.  

IRAN  BARBOSA 

Deputado Estadual 

E-Mail:  dep.iranbarbosa(WAI.semov.br  /Fones: 79. 3216.67081 3216.6625 
Ales& - Av. Ivo do Prado  sin  — 4° andar— Aracaju - Se 
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