
ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

INDICAÇÃO N° 4 4.1/2022 

Autoria: Deputado TALYSSON de Valmir 

Senhor Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do  art.  198 do Regimento 

Interno, a presente Indicação a ser encaminhada ao Exmo. Senhor Governador do Estado de 

Sergipe, bem como ao Exmo. Sr. Diretor Presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura 

Rodoviária de Sergipe/DER-SE, solicitando que seja instalado um redutor de velocidade na 

Rodovia Estadual SE-175, entre a cidade de Nossa Senhora Aparecida e o trevo de acesso 

cidade de  Sao  Miguel do Aleixo, considerando o grande fluxo de veículos e pessoas na 

regido, bem como o considerável número de acidentes ocorridos no trecho. 

JUSTIFICATIVA 

As rodovias sergipanas cumprem um fundamental papel no desenvolvimento 

socioeconômico do nosso Estado, na medida em que viabilizam uma maior circulação de pessoas 

e fluxo de mercadorias entre os municípios e regiões. Entretanto, faz-se necessário adotarmos 

procedimentos para que estas mesmas rodovias não se tornem ambientes inseguros e propícios a 

acidentes. 

Neste sentido, temos observado a necessidade de instalação de redutores de velocidade 

entre a saída da cidade de Nossa Senhora Aparecida, sentido Nossa Senhora da Glória, e o trevo 

de acesso à cidade de  Sao  'Miguel do Aleixo. 0 grande número de veículos, especialmente 

motocicletas, que transitam na região, somada a imprudência de alguns condutores, que excedem 

a velocidade sem a devida atenção aos riscos;  tem ocasionado inúmeros acidentes na região, 

fazendo-se necessária a instalação de redutores de velocidade no local, para que, somada a uma 

maior fiscalização policial, esse número de acidentes seja reduzido. 

Neste sentido, é que se mostra inconteste e de fundamental importância a instalação de 

um redutor de velocidade na Rodovia Estadual SE-175, entre a cidade de Nossa Senhora 

Aparecida e o trevo de acesso A. cidade de  Sao  Miguel do Aleixo. 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

0 TEXTO DA INDICAÇÃO DEVERÁ CONTER 0 SEGUINTE TEOR: 

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, atendendo A. propositura do Deputado Estadual 

TALYSSON DE VALMIR, aprovou a INDICAÇÃO N° 	/2022, solicitando que seja 

instalado um redutor de velocidade na Rodovia Estadual SE-175, entre a cidade de Nossa 

Senhora Aparecida e o trevo de acesso à cidade de  Sao  Miguel do Aleixo, considerando o 

grande fluxo de veículos e pessoas na região, bem como o considerável número de acidentes 

ocorridos no trecho. 

Assembleia Legislativa do Es
r

do de Sergipe, 03 de Março de 2022. 

TALYSI 4 N DE VALMIR 
De utado Estadual 
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