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INDICAÇÃO N° g ' /2022 

Autoria: DEPUTADO  IRAN  BARBOSA/PSOL 

Indico à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Plenário, que seja 

encaminhada Proposição ao Excelentíssimo Governador BELIVALDO 

CHAGAS e ao Ilustiissimo Diretor-Presidente do Departamento Estadual 

de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe — DER, Senhor  ANDERSON  DAS 

NEVES NASCIMENTO, solicitando-lhes que seja realizada a pavimentação 

asfaltica da Avenida principal do Conjunto Jardim que da acesso à BR 235, 

em Nossa Senhora do Socorro-SE. 

A pavimentação asfáftica daquele trecho, envolvendo cerca de 400 metros 

de estrada de chão, trata-se de uma justa reivindicação e necessidade da 

população daquela localidade, que são obrigados a transitar em estrada de 

chão esburacada, seja durante o ver5o, quando o trecho produz muita 

poeira, ou no período chuvoso, como o atual, quando a estrada torna-se  

urn  verdadeiro lamaçal. incluindo o surgimento de verdadeiras lagoas 

decorrentes das águas das chuvas sem escoamento; essa situação tem 

causado sérios transtornos para toda a população daquela comunidade, 

que tem naquele trecho, seu  (mice  local de acesso para entrar e sair 

diariamente para  sew"  afazeres, • 	•nsito de saída e cnegacia pana 

estudantes e trabalhadores residentes na loca iciade, situação que tem 
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causado, inclusive, impedimento ou dificuldade para o transito de veículos, 

especialmente no inverno. 

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

aprovação desta Indicação. 

O TEXTO A SER ENVIADO DEVERA CONTER O SEGUINTE TEOR: 

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

Deputado  IRAN  BARBOSA, aprovou a INDICAÇÃO N° 	/2022 para que 

seja encaminhada Proposição ao Excelentissimo Governador BELIVALDO 

CHAGAS e ao Ilustrissirno Diretor-Presidente do Departamento Estadual de 

Infraestrutura Rodoviária de Sergipe — DER, Senhor  ANDERSON  DAS 

NEVES NASCIMENTO, solicitando-lhes que seja realizada a pavimentação 

asfaltica da Avenida principal do Conjunto Jardim que cla acesso a BR 235, 

em Nossa Senhora do Socorro-SE. 

Sala das Sessões, 23de agosto de 2022 
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