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Assembléia Legislativa 

INDICAÇÃO Is12  Llà5 / 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 Ilustríssimo Senhor Alexandre Monteiro da Cunha, Superintendente 

Regional do DNIT no estado de Sergipe, solicitando-lhes que seja instalado 

um redutor de velocidade no km 103 da BR 101, imediações do Povoado Timbó, 

próximo ao entroncamento de São Cristóvão -SE. 

A instalação do redutor é uma necessidade naquela localidade e ajudará não só na 

prevenção de acidentes de trânsito, mas também a salvar vida, visto que na 

localidade, a BR é duplicada, com fluxo alto e constante de veículos com velocidade 

mínima de 80km/h, aumentando os riscos de atropelamento das pessoas que precisam 

atravessar as duas vias para ir para o Timbó ou mesmo para ir ao Copemcan - 

Complexo Penitenciário  Dr.  Manoel Carvalho Neto que fica na localidade, para visitar 

seus parentes, se arriscam atravessando uma BR duplicada, fato que é recorrente, 

levando-se em conta que somente da Comunidade Timbó, segundo informação das 

famílias que ali residem, 10 pessoas perderam a vida nessa travessia, vítimas de 

atropelamento, e outras ficaram incapacitadas para o trabalho. 

Além disso, é obrigação do Estado de Sergipe e Órgãos da Administração federal com 

representação no Estado, a exemplo do DNIT, nesse caso por se tratar de uma rodovia 

federal, somar esforços no sentido de manter e conservar, de acordo com a legislação 

pátria, as rodovias estaduais, primando pela vida de todos que se utilizam destas vias. 

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

desta Indicação. 

O TEXTOA SER ENVIADO DEVERÁ CONTER O SEGUINTE TEOR:  

E-mail: depiranbarbosaal.seleg.br  /  Fones:  79. 3216.6708 / 3216.6625 



Estado de Sergipe 
Assembléia Legislativa 

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, atendendo à iniciativa do Deputado  

IRAN  BARBOSA, aprovou a INDICAÇÃO  Ns?  Ha5/2021 para que seja encaminhada 

Proposição ao Excelentíssimo Governador BELIVALDO CHAGAS e ao Ilustríssimo 

Senhor Alexandre Monteiro da Cunha, Superintendente Regional do DNIT no 

estado de Sergipe, solicitando-lhes que seja instalado um redutor de 

velocidade no km 103 da BR 101, nas proximidades do entroncamento de São 

Cristóvão -SE. 

Sala das Sessões, 28 de julho de 2021.  

IRAN  BARBOSA 
Deputado Estadual  

E-mail: dep.iranbarbosa/&,alse.leg.br  /  Fones:  79. 3216.6708/ 3216.6625 
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