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Sr. Presidente, apresento a V.Exa., nos termos do artigo 198 do Regimento 

Interno, a presente indicação ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de 

Sergipe, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura, para que seja realizado 

serviço de recapeamento na rodovia que liga o Município de Nossa Senhora da 

Glória ao Município de Carira. 

JUSTIFICATIVA 

A principio, destaca-se que o Estado de Sergipe é um estado pequeno, 

capaz de ser percorrido em apenas um dia inteiro, no entanto, a péssima 

qualidade de suas estradas não tem possibilitado esse feito. Buracos, falta de 

recapeamento, de sinalização e mais uma série de dificuldades têm tornado esse 

percurso cada vez mais longo e difícil. 

A exemplo disso, cita-se a rodovia, que liga o trecho da Cidade de Nossa 

Senhora da Glória e Carira. A pista encontra-se altamente desgastada, 

apresentando buracos e escoriações, que dificultam a passagem de veículos, 

aumentando o curso da viagem, provocando acidentes, e danificando os veículos 

dos viajantes. 

Diante tal cenário é que solicito a realização de recapeamento e 

revitalização no supracitado trecho, com intuito de proporcionar melhorais a 

população que ali trafega e reafirmar o compromisso que esta Casa Legislativa 

possui com a sociedade. 
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Posto isso, diante a relevância da propositura abordada é que solicito o 

acolhimento desta Indicação. 

0 TEXTO DA INDICAÇÃO DEVERÁ CONTER 0 SEGUINTE TEOR: 

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, atendendo a propositura 

do Dep. Capitão Samuel, aprovou a INDICAÇÃO N°  5V  /2022, a ser 

encaminhada ao Exmo. Senhor Governador do Estado de Sergipe, juntamente 

com a Secretaria de Infraestrutura, para que seja realizado serviço de 

recapeamento na rodovia que liga o Município de Nossa Senhora da Glória ao 

Município de Carira. 

Aracaju/ SE, 29 de Maio de 2022 

Capitd Samuel  

Deputado Estadual 
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