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Senhor Presidente, Apresento a V.Exa., nos termos do  art.  198 do 
Regimento Interno, a presente Indicação, ao Exmo. Secretário de Desenvolvimento 
Urbano e Sustentabilidade — SEDURBS, na pessoa do Senhor Ubirajara Barreto 
Santos, solicitando a realização de obras de pavimentação asfáltica na Rodovia SE-
290, do trecho SE-170, Acesso 286 e SE-290, em que liga os Municípios de 
Umbaúba, Itabaianinha e  Tobias  Barreto. 

JUSTIFICATIVA 

A presente indicação visa atender as inúmeras reinvindicações da 
população que residem nos municípios de Itabaianinha,  Tobias  Barreto e Umbaúba, em 
que necessitam transitar pelas respectivas vias (Rodovia SE-290, nos trechos SE 170 a 
SE-290, e o Acesso 286), vez que as vias encontram-se em situação precária, 
apresentando em toda a sua extensão com buracos. As pessoas precisam transitar pela 
referida rodovia para se locomoverem, em busca de médicos, realização de exames, 
compras, comércio, trabalho em outras regiões. 

Desta forma, a obra de pavimentação, é de suma essencialidade, para 
gerar uma melhor segurança a motoristas, e pedestres que transitam na referida rodovia, 
vez que as condições em que se encontram, estão causando inúmeros prejuízos e 
transtornos, além de estarem mais expostos a acidentes de transito. 

Com isso, realizando a devida manutenção, com a pavimentação asfáltica 
da referida rodovia, contribuirá para uma melhor segurança para aqueles que ali trafegam, 
além de contribuir com do fomento do comércio local, vez que as pessoas se deslocam de 
um município para outro para realizarem compras, consultas médicas e exames. Outro 
motivo é de melhorar a infra-estrutura daquela região, oferecendo melhores condições e 
qualidade de vida a população, e de forma direta, também contribui para o 
desenvolvimento econômico e social da localidade e consequentemente dos próprios 
municípios vizinhos. 

Destarte, faz se necessário que a administração pública estadual, por 
meio da empresa pública — Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade 
— SEDURBS, na pessoa do Senhor Ubirajara Barreto Santos, solicitando a 
realização de obras de pavimentação asfáltica na Rodovia SE-290, do trecho SE-
170, Acesso 286 e 5E-290, em que liga os Municípios de Umbaúba, ltabaianinha e  
Tobias  Barreto. 
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O TEXTO DA INDICAÇÃO DEVERÁ CONTER O SEGUINTE TEOR: 

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, atendendo a propositura 
da Deputada Estadual  KITTY  LIMA, aprovou a INDICAÇÃO N° 	/2021, a ser 
encaminhada ao Exmo. Secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade — 
SEDURBS, na pessoa do Senhor Ubirajara Barreto Santos, solicitando a realização 
de obras de pavimentação asfáltica na Rodovia SE-290, do trecho SE-170, Acesso 
286 e SE-290, em que liga os Municípios de Umbaúba, Itabaianinha e  Tobias  
Barreto. 

1° Sala das Sessões, 23 de Novembro de 2021  

Kitty  Lima 
Deputada Estadual 
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