
ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

INDICAÇÃO N° 	/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 instalada, em caráter de URGÊNCIA, 

uma sinalização provisória na rodovia SE-170, no trecho que liga Itabaiana a Campo do 

Brito, considerando os inúmeros acidentes que estão ocorrendo nesta, especialmente em 

razão da reconstrução e consequente falta total de sinalização. 

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 tomem ambientes inseguros e propícios a 

acidentes. 

Nesta senda, entendemos a grande importância das obras de reconstrução da rodovia SE-

170, que liga os municípios de Itabaiana e Campo do Brito. Ocorre que, mesmo diante dos 

beneficios que virão, nos preocupa a inúmera quantidades de acidentes que estão ocorrendo na 

rodovia. Sabemos que a falta de sinalização e as pequenas alterações de curso na via podem 

confundir os motoristas que lá trafegam, especialmente aqueles que, por transitarem 

cotidianamente no local, se deixam enganar pelo falso conhecimento da via. 

Desta maneira, a colocação de uma sinalização provisória se faz de fundamental 

importância, evitando que acidentes, que já acontecem, se multipliquem até o término das obras. 

Sendo assim, solicito dos pares a aprovação da presente indicação. 

0 TEXTO DA INDICAÇÃO DEVERÁ CONTER 0 SEGUINTE TEOR: 

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

Estadual TALYSSON DE VALMIR, aprovou a INDICAÇÃO N° 	13  /2022, solicitando 
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Assembleia Legislativa do rístado  de Sergipe, 09 de Fevereiro de 2022. 

AL S 1NDEVALMIR 
eputado Estadual 

ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

que seja instalada, em caráter de URGÊNCIA, uma sinalização provisória na rodovia SE-

170, que liga Itabaiana a Campo do Brito, considerando os inúmeros acidentes que estão 

ocorrendo nesta, especialmente em razão da reconstrução e consequente falta total de 

sinalização. 
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