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ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 
Ata da5l̂ Z$>essao ORDINÁRIA______da Assem- ^  Aprovada em sessão de 50 de JANEIRO
bléia /  Legislativa do Estodo de Sergipe, realizada no 

dín f 26 de JANEIRO de 19 89
_2_£_periodo da 2 9 sessão legislativa da ll9legisloturq

de 19 89
A Secretaria para os devidos fins.

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

f Presidência do Exm9 Sr, Deputado Reinaldo
Moura. Secretários os Srs. Depufados: Carlos Alberto,e Nivaldo Silva^Com 
pareceram os Srs. Deputados: Guido Azevedo, Abel Jacõ, Djalma Lobo, Rei- 
naldò Moura, Aroaldo SantanaV Nivaldo Silva, Antônio Arimatéia,Carlos A_1 
berto, Carlos Machado, Dilson Cavalcante, Djenal Queiroz, Eliziário So
bral, Francisco Mendonça, Francisco Passos, Hildebrando Costa, Jerônimo 
Reis, Joaldo Barbosa, Laonte Gama, Lucianò Prado, Luiz Mitidieri,Marcelo 
Deda, Marcelo Ribeiro, Nicodemos Falcão e Ribeiro Filho; (24). A Ata da 
sessão anterior^ foi lida e aprovada sem modificações. Não houve matéria 
a ser lida no EXREDIENTE, nem párá o PEQUENO EXPEDIENTE. Não havendo' ma- 
teria a ser deliberada na ORDEM DO DIA, nem quem quisesse fazer uso da 
palavra em- EXPLICAÇÃO PESSOAL, o Sr. Presidente, antê s. de encerrar os 
itrabalhos, lembrou aos Srs. Deputados a realização da sessão ordinária 
da Assembleia Estadual Constituinte, previamente convocada para ãs 15:30 
horas.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, 
em 26 de janeiro de 1989.

PRESIDENTE

e s t a  c o n f o r
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ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÃRIA 
Ata da llSSessõo_______O R D ÍN Á R T A _________da Assem- _ Aprovada em eessâo de 31 de.TANFTRn

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no de 19 89
dia 30  de JANEIRO de 19 89_______ A Secretaria para os devidos fins.

período da 2 9 sessão legislativa da 1 1 9 legislatura

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

‘ Presidência do Exm9 Sr. Deputado Guido
Azevedo. Secretários os 'Srs. Deputados: Laonte Gama e Antonio Arimáteia. 
Compareceram os Srs. Deputados:,Guido Azevedo, Antônio Arimatéia, Carlos 
Alberto, Djenal Queiroz, Francis.co Passos, Jerônimo Reis, Laonte Gama, 
Luciano Prado, Marcelo Ribeiro ea -Nicodemos Falca'o ; (10)- E ausentes os 
Srs. Deputados: Abel Jacô, Djalma Lobo, Reinaldo Moura,' Aroaldo Santana, 
Nivaldo Silva, Carlos Machado, Dilson Cavalcante, Eliziãrio Sobral, Fran 
cisco Mendonça,.Hildebrando Costa, Joaldo Barbosa, Luiz Mitidieri, Marce 
lo Deda e Ribeiro Filho; (14). A.Ata da sessão anterior foi lida e apro
vada sem modificações. Não houve matéria a ser lida no EXPEDIENTE, nem 
para o PEQUENO1 )EXPEDIENTE. Não houve oradores inscritos para o .GRANDE 
.EXPEDIENTE, nem matéria a ser deliberada na ORDEM DO DIA: E como não hou 
vesse oradores inscritos,nem quem quisesse fazer uso da palavra em EX- 
PLICAÇAO PESSOAL, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos determinando pa 
ra a sessão seguinte a matéria constante da Ordem do Dia e mais o que 
ocorrer na forma regimental.

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe,, 
em 30 de, janeiro de 1989.



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

■ CCNVOCAÇÃO extraordinária
Ato dol3 9 J àessão • O R D IN Á R IA _________da Assem-' Aprovada em sessão de Q I deJEVEREIRO

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no de 19 89
dia 31 de JANEIRO de 19 89_____ A Secretaria para os devidos fins.

2 9 oeriodo do 2 9 sessão legislativa da 11  9 legislatura

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

Presidência do Exm9 Sr. Deputado 
Guido AzèVedü. Secretários os Srs . Deputádos.i - Güid(3:Azevedo.-e. Antonicr. Àii1 
matêiá. Compareceram os Srs.■ Deputados: Guido Azevedo, Abel Jaco, Djalma 
Lobo, Reinaldo Moura, Aroaldo Santana, Nivaldo Silva, Antônio Arimatéia, 
Carlos Alberto, Carlos Machado,* DilsonaCavalcante, Djenal Queiroz, Eliz_i 
ãrio Sobral, Francisco Mendonça,' Francisco Passos, Hildebrando Costa, Je 
rônimo Reis, Joaldo Barbosa, Laonte Gama, Luciano Prado, Luiz Mitidieri, 
Marcelo Déda, Marcelo Ribeiro, Nicodemos Falcão e Ribeiro Filho; (24). A 
Ata da sessão anterior foi lida e aprovada sem modificações. EXPEDIENTE. 
0 Sr. I9 Secretário procedeu a leitura do Expediente que constou da se
guinte matéria: Requerimentos n9s 158 e 159/89, de autoria do Deputado 
Eliziãrio Sobral e outros. Não houve matéria para o PEQUENO EXPEDIENTE. 
Inscrito para o GRANDE EXPEDIENTE, ocupou a tribuna o Deputado Eliziãrio 
Sobral que reportando-se ao Projeto de Lei n9 '51/89, de.origem governa
mental, que propõe uma reforma administrativa, visando um melhor funcio
namento e adequação da máquina administrativa estadual, disse da necessi^ 
àade de se definir novos rumos para o governo através de uma ação que :jû  
tifique uma melhor opção para S.Exa.. Continuou enaltecendo o posiciona
mento de S.Exa. por não optar pela. demissão de funcionários, acentuando 
que com tais medidas, o Chefe do Executivo está visando assegurar a cre
dibilidade do governo. Prosseguiu estranhando que S.Exa. tenha sido omi_s 
so por não discriminar as despesas com as administrações direta e indir£ 
ta e apos criticar a extinção de 45 cargos em seis Secretarias objetivan 
do a redução de gastos, concluiu defendendo uma emenda de sua autoria ao 
Projeto do Governo. Seguiu-se o Deputado Marcelo Ribeiro fazendo criti
cas ã reforma administrativa do governo, manifestou-se contrário ã extin 
çao de alguns orgãos estaduais', citando principalmente o Hemose pelos re 
levantes serviços que segundo afirmou, presta ã sociedade sergipana como 
um todo. Continuou dizendo da importância da manutenção daquele orgão e 
chamou a atenção dos Srs. Deputados para precariedade do sistema de sau-
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de em nosso Estado, principalmente dos hospitais.; Concluiu classificaiído
t

de hipocrisia a pretensão, governamental de extinguir o Hemose. Ainda ins
crito, usou da palavra o Deputado Marcelo Deda que referindo-se a reforma 
administrativa proposta pelo Chefe do Executivo manifestou-se contrãfioü em 
nome do PT ã extinção da FUNDESC, pelo grande prejuízo que causara aos ar
tistas sergipanos, que ficarão privados de divulgar os seus trabalhos e de 
sempenho em todo País. Disse da necessidade de se traçar novas diretrizes 
para a arte sergipana e apos dizer da necessidade da manutenção da FUNDESC, 
externou sua surpresa com a pretensão governamental de extinguí-lo pprque 
representa o desenvolvimento cultural de Sergipe. Concluiu apelando pára 
os Seus nobres pares no sentido de que se posicionem contrários a qualquer 
tentativa de extinção do orgão. A seguir passou-se ã

ORDEM DO DIA

Em discussão unica e em votação nominal 
foi aprovado por doze (12) votos a dez (.10) o Requerimento n9 158/89 ,de au 
toria do Deputado Eliziãrio Sobral solicitando informações ao Sr. Governa
dor do Estado a respeito do custo mensal dos 319 cargos em: Comissão, Fun
ções de Confiança e Gratificação Especial, nas situações novas de consoli
dações dos anexos I, II e IV do Projeto de Lei n9 51/89. Esta Propositura 
foi defendida pelo autor. Por numero de assinaturas foi deferido pela Mesa 
o Requerimento n9 159/89, tambem de autoria do Deputado Eliziãrio Sobral 
para que seja realizada uma sessão especial no prõximo dia 02 de fevereiro 
ãs 9:00 horas, com o o objetivo de exposição pelos Presidentes das Associa 
çoes dos Servidores da: SUDAP, do HEMOSE e da Ordem dos Advogados do Bra
sil - OAB Secção de Sergipe, sobre a extinção de õrgãos da administração 
estadual e sobre a junção numa sõ Secretaria das funções Justiça e Seguran 
ça. Para EXPLICAÇÃO PESSOAL, usou da palavra o Deputado Carlos Machado, pa 
ra na qualidade de Presidente da Comissão de Justiça, convocar reunião ex- 
traordinãria objetivando apreciar o parecer do Deputado Laonte Gama ao Pro 
jeto de Lei n9 51/89. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente .'.antes 
de encerrar os trabalhos, lembrou aos Si/s. Deputados a realização da ses
são da Assembleia Estadual Constituinte ãs 15:30 horas.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, 
em 31 de j.ánéiro de 1989,., ■

ESTA CONFÓRIV
Secretaria da Asscmbjlie-çt^líííatií/d 

do Estado

PRESTDENTE



ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

CONV0CAÇAO EXTRAORDINÁRIA 
  ssão_______ORDTNÃRIA___________da Assem.da Assem Aprovada em sessão de 02 de FEVEREIRO

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no 

dia l9 deFEVEREIRQte 19 89.
■ o n  . 7? -  '11?z *  período d a _  sessão legislativa da laaislnturn

X\ J  PREÍPRESIDENTE DA ASSE

Rres.idencia do Exm9 Sr. Deputado Guido Aze
vedo. Secretários os Srs. Deputados: Djalma Lôbo e Carlos Alberto. Compa 
receram os Srs. Deputados: Guido Azevedo, Abel Jaco, Djalma Lobo, Aroaldo 
Santana, Nivaldo Silva, Antonio Arimatéia, Carlos Alberto, Carlos Machado, 
Dilson Cavalcante, Djenal Queiroz, Eliziãrio Sobral, Francisco Mendonça, 
Francisco Passos, Hildebrando Costa, Jerônimo Reis, Joaldo Barbosa, Laonte 
Gama, Luciano Prado, Luiz Mitidieri, Marcelo Dêda, Marcelo Ribeiro, Nicode 
mos Falcão e Ribeiro Filho; (23). E ausente o Sr. Deputado: Reinaldo Mou 
ra; (01). . A ata da sessão anterior foi lida e aprovada tendo o Deputado !' 
Eliziãrio Sobral solicitado retificação, mandando constar que o seu Requ£ 
rimento N9 159/89 que foi aprovado em sessão anterior teve como objetivo 
requerer ã Mesa nos termos regimentais, a realização de sessão especial, 
no proximo dia 02 do corrente ãs 9:00 horas, com o objetivo de exposição/ 
em Plenário pelo Presidente da Associação dos Servidores da SUDAP, Presi 
dente do HEMOSE e Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/ ;Sec 
ção de Sergipe, sobre a extinção de Õrgãos da Administração e a junção nu 
ma mesma secretaria das funções Justiça e Segurança. O Sr. Presidente de 
terminou que fosse retificada a composição da Mesa que dirigiu os traba 
lhos, quando presidiu a sessão e não secretariou como consta. Não houve 
matéria para o EXPEDIENTE nem para o PEQUENO EXPEDIENTE. Inscrito para o 
GRANDE EXPEDIENTE ; ocupou a tribuna o Deputado Djenal Queiroz, que repor 
tando-se ã nota publicada pela Associação dos Criadores do Estado de Sergi 
pe-- ACES, dando da existência de movimentos que estão sendo organizados 
por falsas lideranças de trabalhadores, objetivando a invasão de proprieda 
des rurais em nosso Estado, especialmente nos municípios de Aquidabã, Ma 
lhada dos.Bois, Capela, Japoatã, Lagarto e Muribeca. Continuou dizendo ha 
ver participado da reunião da referida entidade e apõs ouvir os depoimen 
tos de vários produtores rurais, acentuou a necessidade de uma união coesa 
da classe, no sentido de garantir o patrimônio daqueles proprietários. Con 
cluiu apelando para as autoridades competentes no sentido de garantir tran 
quilidade aos proprietários rurais, acentuando que reforma agraria não se
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,'faz com ato de vandalismo. Seguiu-se o Deputado Ribeiro Filho, dizendo 
que foram injustas as críticas feitas por setores da imprensa ao Sr. Go 
vernador do Estado, quando aquele ilustre homem público lançou o nome 
do Ministro João Alves Filho para a Presidência da Republica. ;Continu 
ou afirmando que o ex-Governador João Alves tem credibilidade para gal_ 
gar o posto maior na Nação e concluiu solidarizando-se com o Chefe do 
Executivo Estadual, pelas, injurias , que segundo disse, lhe foram dirigÍL 
das. Ainda inscrito, ocupou a tribuna o Deputado Marcelo fiéda, que re 
ferindo-se ã luta dos trabalhadores rurais, disse que os camponeses não 
seguem falsas lideranças e têm objetividade quando defendem seus dirê L 
tos, a exemplo da luta que desempenham pelo fim do latifúndio e a divi 
são justa das propriedades improdutivas no Br as il. Prosseguiu manife_s 
tando a preocupação do seu Partido com relação ao teor da nota que foi 
divulgada pela Associação dos Criadores, que segundo disse, poderã prc 
vocar mais conflito no campo sergipano e concluiu trazendo para o conhe 
cimento da Casa vãrios depoimentos de personalidades da sociedade bras_i 
leira, onde manifestam sua insatisfação relativamente ao problema da 
terra no País. Não houve matéria a ser deliberada na ORDbty DO'DIA,unem 
oradores inscritos para EXPLICAÇÃO PESSOAL. Tada mais havendo a tratar 
o Sr. Presidente antes de encerrar os trabalhos, comunicou aos senhores 
deputados, a realização de uma sessão especial dentro do período da con 
vocação extraordinária, para amanha ãs 9:00 horas.

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado 
Sergipe, em 1? de Fevereiro de 1989.

dde

E S T A  C Q í S J F

Secretaria da Asse 

do Estad 

ARACAJU. Qd-

■U---------
D1RET)

Presidente
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ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÃRIA 

Ata dol 4 1  ^Sessão_______QRDINÃRIA______  da Assem

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no

dia 02 deFEVEREIRQde 19  89___
2 9 oeriodo da 2 9 sessão  legislativa da l l ? leaislaturg

Aprovada em sessão de 09  de FEVEREIRO
de 19 89
A Secretaria para os devidos fins.

Presidência do Exm9 Sr. Deputado Guido, 
Azevedo. Secretários os Srs. Deputados: Carlos Machado e Nivaldo Silva. 
Compareceram os Srs, Deputados: Guido Azevedo, Aroãldo Santana, Nivaldo 
Silva, Carlos Machado, Dilson Cavalcante, Djenal Queiroz, Francisco Men
donça, Francisco Passos, Hildebrando Costa, Joaldo Barbosa, Laonte Gama, 
Marcelo Ribeiro, Nicodemos Falcão e Ribeiro Filho; (.14). E ausentes os 
Srs. Deputados: Abel Jaco, Djalma Lobo, Reinaldo Moura, Antônio Arimatéia, 
Carlos Alberto, Eliziãrio Sobral, Jerônimo Reis, Luciano Prado, Luiz Mi- 
tidieri e Marcelo Deda; (10). As Atas das sessões anteriores foram lidas 
e aprovadas tendo o Sr. Presidente determinado, fosse constada a presen
ça do Deputado Laonte Gama e bem como a retificação do nome do Presiden
te da SUDAP, José Lavres Filho e não José Matos Filho como consta. EXPE
DIENTE . O Sr. I9 Secretario procedeu a leitura do Expediente que constou 
da seguinte matéria: Requerimento n9 160/89, de autoria do Deputado Nico 
demos Falcão e outros. Não houve matéria para o PEQUENO EXPEDIENTE, nem 
oradores inscritos para o GRANDE. EXPEDIENTE, pelo que, passou-se ã

ORDEM DO DIA

Por numero de assinaturas foi deferido 
pela Mesa o Requerimento n9 160/89., de autoria do Deputado Nicodemos. Fal 
cãò; e outros pedindo urgência para o Projeto de Lei n9 51/89. Não haven
do oradores inscritos para EXPLICAÇÃO PESSOAL, nem quem quisesse fazer 
uso do palavra, o Sr, Presidente encerrou os.trabalhos determinando para 
a sessão da próxima quinta-feira a matéria constante da Ordem do Dia e 
mais o que ocorrer na forma do Regimento Interno.

■’ Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, 
"em 02 de fevereiro de 1989. s Á )

jpjKÁO(Y *

Cont.
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ESTADO DE SERSIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

CONVOCAÇÃO extraordinária
Ata daLáZiSessão_______ ORDINÁRIA  da Assem

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no

dia 0 9 deFEVEREI RChe 19 89___
?y período da 2 9 sessão legislativa da_LL?legislatura

Aprovada em sessaó de 15 dJEVEREIRO 
de 19 89
A Secretaria para os devidos fins.

Presidência do Exm9 Sr:. Deputado Guido 
Azevedo. Secretários os Srs. Deputados: Laonte Gama e Djalma Lobo. Compa ' 
receram os Srs. Deputados: Guido Azevedo, Abel Jaco, Djalma Lobo, Reina_l 
do Moura, Nivaldo Silva, Antônio Arimatéia, Carlos Alberto, Carlos Macha 
do, Dilson Cavalcante, Djenal Queiroz, Francisco Mendonça, Francisco Pas_ 
sos, Hildebrando Costa, Jerônimo Reis, Joaldo Barbosa, Laonte Gama,Lucia 
no Prado, Marcelo Deda, Marcelo Ribeiro, Nicodemos Falcão e Ribeiro Fi
lho; (21). E ausentes os Srs. Deputados: Aroaldo Santana, Eliziãrio So
bral e Luiz Mitidieri - sendo que estes dois últimos encontram-se em mi_s 
são partidária; (03). A Ata da sessão anterior foi lida e aprovada sem 
modificações. EXPEDIENTE. O Sr. I9 Secretario procedeu a leitura do Exp£ 
diente que constou da seguinte matéria: Ofícios do Sr. Governador do Es
tado, Dr. Antonio Carlos Valadares e do Secretario Especial para Reforma 
Administrativa e Assuntos Extraordinários, Dr. Deoclécio Vieira Filho. 
Inscrito para o PEQUENO EXPEDIENTE, ocupou a tribuna o Deputado Laonte 
Gama, externando seu veemente protesto a estada em territorio brasileiro 
do ex-ditador paraguaio, Alfredo 'Strociner que foi banido de sua pátria 
de origem pelas atrocidades cometidas ã população daquele País,principal 
mente contra a igreja. Prosseguiu repudia.ndo a presença do citado cida
dão em nosso País e concluiu afirmando que no decorrer das sessões desta 
Assembléia, dentro da convocação extraordinária irá apresentar requeri
mentos de repudio ã permanência do ex-ditador no Brasil. Este orador foi 
aparteado pelo Deputado Marcelo Déda. Não houve oradores inscritos para 
o GRANDE EXPEDIENTE, nem matéria a ser deliberada na ORDEM DO DIA. Para 
EXPLICAÇÃO PESSOAL, usou da palavra o Deputado Carlos Machado, para na 
qualidade de Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, convocar 
reunião da referida Comissão para logo apos o termino da sessão da Assem 
bléia Estadual Constituinte. Nada mais havendo a tratar, o . Sr., Presidente

/ f *  ̂
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Cont.
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encerrou os trabalhos determinando para a sessão da próxima segunda-fei 
ra., a matéria constante da Ordem do Dia e mais o que ocorrer na. forma 
regimental.

Sala das Sessões; da Assembléia Estadual Constituinte do Estado 
de Sergipe, em. 09 de fevereiro de 1989.

s . e s t a  c o n f o r m e
Secretaria da Assembléia Leau 

do Estado^

ARACAIU.^L



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 
Ata dqL4 3 feessao__________O R D IN Ã R IA ______da Assem- Aprovada em sessão de 1 4  de FEVEREIRO

A Secretaria para os devidos fins.

? ? período da 2 9 sessão legislativa da l i 9 legislatura

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

Presidência do Exm9 Sr. Deputado Guido
Azevedo. Secretários os Srs. Deputados: Carlos Machado e Nivaldo Silva. 
Compareceram os Srs. Deputados: Guido Azevedo, Abel Jacõ, Djalma Lobo, 
Reinaldo Moura, Nivaldo Silva, Carlos. Machado, Dilson Cavalcante, Dj enal 
Queiroz, Eliziãrio Sobral, Francisco Mendonça, Francisco Passos, Jerõnl 
mo Reis, Jóaldo Barbosa, Laonte Gama, Luciano Prado, Marcelo Deda, Mar
celo Ribeiro, Nicodemos Falcão e Ribeiro Filho; (.19). E ausentes os Srs.s

 ̂ i M
Deputados: Aroaldo Santana, Antonio Arimatéia, Carlos Alberto,Hildebran 
do Costa e Luiz Mitidieri; (05). A Ata da sessão anterior foi lida e
aprovada sem modificações: Não houve matéria a ser lida no EXPEDIENTE,nem

^ -------

para o' PEQUENO EXPEDIENTE . Inscrito para o GRANDE EXPEDIENTE, ocupou a 
tribuna o Deputado Djenal Queiroz que reportando-se'a pronunciamento que 
fez em sessão anterior sobre o manifesto da Associação dos Criadores do 
Estado de Sergipe^acerca da pretensão de determinados grupos de lavrado 
res orientados por forças ocultas, de invadir propriedades rurais, de
nunciou a invasão de uma propriedade denominada Cuirí por um grupo de 
colonos.no Município de Pacatuba. Leu para que constasse dos Anais, vum 
manifesto dos invasores dando conta das suas pretensões e fazendo acusa 
ções ao proprietário legítimo da terra e apõs protestar com veemencia 
contra a falta'desrespeito que está existindo pelas propriedades priva
das, acentuou que não se pode endossar tal procedimento por não haver 
respaldo legal. Disse das ameaças que são feitas a polícia pelos invasp 
res com armas de vários tipos e refutou acusações feitas pelos colonos
através de manifesto, quando afirmam que o proprietário invadiu a cita-

\

da fazenda e os atacou a bala. Concluiu lamentando os acontecimentos é 
disse acreditar que o proprietário irá recorrer ã justiça, objetivando 
garantir o seu direito de posse. Este orador foi aparteado pelos Deputa 
dos: Carlos Machado e Joaldo Barbosa. Ainda inscrito, ocupou a tribuna

Cont.



o Deputado Eliziãrio Sobral que reportando-se ao Projeto que foi enviado a 
esta Casa pelo Sr. Governador do Estado, criando novas taxas tributarias, 
externou a sua preocupação com a instituição de alíquotas que considerou 
altas para os produtos agrícolas de primeira necessidade, salientando que 
a medida ira prejudicar sensivelmente a atividade do setor primário. Pros
seguiu fazendo veemente protesto contra a pretensão governamental de taxar 
em 11% o imposto sobre os fertilizantes, que segundo afirmou, irã dificul
tar a comercialização do produto em face das baixas taxas cobradas pelos 
Estados de Alagoas e Bahia. Continuou dizendo dos prejuízos que a medida 
causara ao erãrio público, principalmente por se estar pretendendo a dupTi 
cação da fabrica de Amonia e Uréia em nosso Estado e concluiu alertando as 
lideranças das bancadas do PL e do PFL, que dão sustentação política ao Sr. 
Governador nesta Casa, para a necessidade de um estudo aprofundado sobre a 
matéria, através do debate com os diversos seguimentos: da sociedade. Seguiu-se 
o Deputado Ribeiro Filho que reportando-se ao pronunciamento do Deputado 
Djenal Queiroz, acentuou que não se posiciona contrário a reforma agrária, 
mas-é literalmente contra a invasão de terras, principalmente quando é orî  
entada e premeditada. Defendeu um comércio paralelo objetivando aquisição 
de propriedades para distribuição com todos aqueles que pretendem traba
lhar,, para que seja feita uma reforma agraria estruturada que possa surtir 
os efeitos para os quais foi elaborada. Concluiu protestando contra raque- 
les, que segundo afirmou,' usam siglas partidárias para insuflar os colonos 
a invadirem propriedades rurais, principalmente aquelas.produtivas. Por 
fim, Locupou a tribuna o DeputadoMMarcelo Déda, que inicialmente fez rme.n- 
ções elogiosas ao departamento de jornalismo da TV Sergipe por ter levado 
ao ar no dia de ontem um programa que e.efifpcou o problema da reforma agrá
ria, mais especialmente durante a entrevista entre uma camponesa sergipana 
e o Presidente da Associação dos Criadores, e acentuou de forma enérgica, 
.as grandes lutas que têm-se travado em todo País, para que haja uma refor
ma agrária justa e digna, objetivando atender as necessidades mais premen
tes do trabalhador rural. Prosseguiu esclarecendo que a área de terra ocu
pada pelos camponeses no Município de Pacatuba, faz parte de um latifúndio 
improdutivo, que há vários anos está em processo de desapropriação pelo Go 
verno Federal, para o assentamento de trabalhadores rurais,salientando que 
até o momento nada foi feito nesse sentido. Concluiu responsabilizando a 
estrutura agrária do País como principal estimuladora a ocupação de terras 
no Brasil. Não houve matéria.a ser deliberada na ORDEM DO DIA. Para EXPLI
CAÇÃO PESSOAL, usou da palavra o Deputado Eliziãrio Sobral para na qualida 
de de Presidente da Comissão de Serviço Civil, convocar uma reunião para 
logo .apos a sessão plenária. 0 Sr. Presidente comunicou que apos o término 
da sessão da Comissão de Serviço Civil, haverá uma reunião entre os líde
res de partidos no Gabinete da Presidência, objetivando tratar de assunto 
referente a Assembléia Estadual Constituinte. Nada mais havendo a tratar, 
o Sr. Presidente encerrou os trabalhosodeterminando para a sessão seguinte
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a matéria constante da Ordem do Di.a e mais o que ocorrer na forma regimen-
r tal.
y o

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe,em 
13 de fevereiro de 1989. *

PRESIDENTE
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ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata da 145§essao______ O R D IN ÁR IA ________ da Assem
CONVOCAÇÁO EXTRAORDINÁRIA

.da Assem- Aprovada em sessão de 16  deEEVEREIRO

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no

dia 15 dtFEVEREIRQde 19 89

de 1989

A Secretaria para os devidos fins.

2 9 periodo da 2 9 sessão legislativa d a l e g i s l a t u r a
/.JiA \y— Wvv>- 1 AArtlM---

DA ASSEMBLÉIAPRESSENTE OA ASSEMBLEIA

Presidência do Exm9 Sr. Deputado Guido
Azevedo, Secretários os Srs. Deputados: Aroaldo Santana e Nivaldo Silva. 
Compareceram os Srs. Deputados: Guido Azevedo, Abel Jaco,' Dj.alma Lobo, 
Reinaldo Moura, Aroaldo Santana, Nivaldo Silva, Antônio Arimatéia, Car
los Alberto, Carlos Machado, Dilson Cavalcante, Djenal Queiroz, Eliziã
rio Sobral, Francisco Mendonça, -Francisco Passos, Hildebrando Costa, Je 
rônimo Reis, Joaldo Barbosa, Laonte Gama, Luciano Prado, Luiz Mitidieri, 
Marcelo Deda, Marcelo Ribeiro, Nicodemos Falcão ê Ribeiro Filho; (.24). 
A Ata da sessão anterior foi lida e aprovada sem modificações/ .EXPEDIENTE. 
0 Sr. 1? Secretário procedeu a leitura do Expediente, que constou da se_ 

guinte matéria: Requerimento n9 161/89, de autoria do Deputado Nicodemos 
Falcão e outros e Oficio do Presidente da Associação de Radio, Televi- 
sao e Jornalismo do Estado de Sergipe, Dr. Joaquim Mendonça. Não houve 
matéria para o PEQUENO EXPEDIENTE, nem oradores inscritos para o GRANDE 
EXPEDIENTE, pelo que passou-se ã

ORDEM DO DIA

de Lei n9 51/89. Na discussão desta Propositura posicionaram-se favora
velmente à aprovação os Deputados Marcelo Deda e Nicodemos Falcão,tendo 
ambos se reservado no direito de apresentarem Emendas em 39 discussão..O 
Deputado Eliziãrio Sobral manifestou-se contrário ã aprovação do Proj£ 
to. Não havendo oradores inscritos para EXPLICAÇÃO PESSOAL, o Sr. Presî  
dente antes de encerrar os trabalhos, convocou uma sessão extraordiná
ria da convocação extraordinária para ãs 15:35 horas, com o fim especí
fico de apreciar o Requerimento n9 161/89, de autoria do Deputado Nico
demos Falcão.

Em l9 discussão foi aprovado o Projeto

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado de Sergi
pe, em 15 de fevereiro de 1989.

Cont-. -
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ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 
Ata do l4 6 % essão_______ O R D IN ÁR IA ________ da Assem

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no

dia 16 deFEVEREIRCde 19 89.

2 9 período da 2 9 sessão legislativa dal i 9 legislatura

Aprovada em sessão de 2 0 dj^EVERELRO 

de 19 89

A Secretaria para os devidos fins.

Presidência do Exm9 Sr. Deputado *Reinal_ 
do Moura. Secretários os Srs. Deputados: Aroaldo Santana e Nivaldo Silva., 
Compareceram os Srs. Deputados: Guido Azevedo, Abel Jacõ, Reinaldo Moura, 
Aroaldo Santana, Nivaldo Silva, Antônio Arimatéia, Carlos Alberto,Carlos 
Machado, Dilson Cavalcante, Djenal Queiroz, Eliziãíio Sobral, Francisco 
Mendonça, Francisco Passos,Hildebrando Costa, JerÔnimo Reis, Joaldo Bar
bosa, Laonte Gama, Luciano Prado, Luiz Mitidieri, Marcelo Deda, Marcelo 
Ribeiro,e Nicodemos Falcão; ( 2 2 ) .  E ausentes os Srs. Deputados: Djalma
Lobo e Ribeiro Filho; ( 0 2 ) .  As Atas das sessêos anteriores foram lidas e 
aprovadas sem modificações. Não. houve matéria a ser lida no EXPEDIENTE e 
nem para o' PEQUENO EXPEDIENTE: Inscrito para" o GRANDE EXPEDIENTE, ocupou 
a tribuna o Deputado Joaldo Barbosa, que reportando-se a nota publicada 
no Jornal da Manha, dando conta de que sua pessoa defendera no Plenário 
deste Poder, a união das forças políticas-, objetivando encontrar uma so
lução para o problema da reforma agraria no Estado, ao mesmo tempo em que 
se posiciona,favoravelmente aos latifundiários, protestou veementemente 
contra o teór da citada nota e concluiu desafiando o articulista do Jor
nal da Manhã, a provar, através dos.Anais desta Casa,. algum posiciona
mento que fez, relativamente a defesa do latifúndio em Sergipe. A seguir 
passou-se ã

ORDEM DO DIA

Foi declarada aprovada, a Redação Final 
do Projeto de Lei n9 5 1 / 8 9 .  Em EXPLICAÇÃO PESSOAL, usou da palavra o De
putado Carlos Machado, para na qualidade de Presidente da Comissão de Con£ 
tituição de Justiça, convocar reunião extraordinária.da referida Comis
são, para logo apos a sessão da Assembléia Estadual Constituinte, objeti 
vando apreciar pareceres aos Projetos de Lei n9s 5 2 ,  5 3 ,  54 e 5 5 / 8 9 .  Na
da mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, deter
minando para a próxima segunda-feira*, a matéria constante da Ordem do
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Dia e mais, o que‘ ocorrer rTa;L forma regfmintal.

Sala das Sessões da Assefobléia Legislativa do- Estado de Sergipe,em 
16 de fevereiro de 1989.

e s t a  c o n f

Secretaria da Ass 

do Esta

ABACAJU,j2£_
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ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 
Ata dgl47%ess5o ORDINÃRIA______da Assem-

bleia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no

dia 2 0 deFEVEREIROde 19 89_____

2 9 oeriodo da 2 9 sessão legislativa d a _ ]J Lf  legislatura

Aprovada em sessão de 21 deFEVEREIRO

de 19 8 9

A Secretaria para os devidos fins.

Presidência do Exm9 Sr. Deputado Guido 
Azevedo. Secretários os Srs. Deputados: Marcelo Ribeiro e Laonte Gama. 
Compareceram os Srs. Deputados: Guido Azevedo, Abel Jaco, Djalma Lobo, 
Reinaldo Moura, Carlos Alberto, Carlos Machado, Dilson Cavalcante, Dje
nal Queiroz, Eliziãrio Sobral, Francisco Passos, Joaldo Barbosa, Laonte 
Gama, Luciano Prado, Marcelo Ribeiro, Nicodemos Falcão e Ribeiro Filho; 
(16). E ausentes os Srs. Deputados: Aroaldo Santana, Nivaldo Silva, An
tônio Ariamtêia, Francisco Mendonça, Hildebrando Costa, Jerônimo Reis, 
Luiz Mitidieri,e Marcelo Deda; (.08). A Ata da sessão anterior foi lida 
e aprovada sem modificações. Não houve matéria para o EXPEDIENTE e nem 
para o PEQUENO EXPEDIENTE. Inscrito para o GRANDE EXPEDIENTE, ocupou a 
tribuna o Deputado Eliziãrio Sobral, que reportando-se a tramitação nes 
ta Casa do Projeto de Lei n9 55/89, de origem governamental, que objeti^ 
va a criação de Taxas Tributãrias, principalmente sobre os fertilizan
tes, protestou com veemência contra nota publicada na Coluna Painel, do 
Jornal de Sergipe, dando conta de que existem alguns deputados defenden 
do interesses de multinacionais, em detrimento das finanças do Estado e 
que sua pessoa teria apresentado justificativa para inviabilizar a co
brança dos citados impostos. Prosseguiu afirmando que a lei não estabe
lece isenção de impostos, mas apenas faculta a cobrança de taxas dife
renciadas de Estado para Estado e apôs dizer da complexidade do assunto 
e defender um estudo minucioso da matéria pelos Srs, Deputados,concluiu 
classificando a atitude do articulista de equivocada relativamente a 
sua pessoa. Este orador foi aparteado pelo Deputado Carlos Machado. Se
guiu-se o Deputado Joaldo Barbosa, apelando para seus nobres pares que 
tem acesso ãCENEC, no sentido de que interfiram junto ã direção daque
le Õrgão, objetivando evitar o uso da política nos colégios do interior 
que segundo afirmou, alguns diretores não estão aceitando a matrícula 
de alunos cujos pais votaram contra os candidatos do PFL nas ultimas e-



leições municipais, . exemplificando o estabelecimento da Cidade de Arauã. 
r Este orador foi aparteado pelo Deputado Nicodemos Falcão. Por fim, ocupou 

a tribuna o Deputado Marcelo Ribeiro que, voltando a reportar-se sobre a 
situação de penúria por que estão passando os aposentados do Brasil mormen 
te os da ãrea de saúde, disse da necessidade dos Srs. Deputados Constituin 
tes envidarem esforços, objetivando estabelecer critérios para corrigir 
tais distorções. Concluiu protestando contra a.atitude que foi tomada pelo 
Ministro da Previdência Social Jader Barbalho, por haver doado dez milhões 
de cruzados ã Prefeitura Municipal do.Rio de Janeiro, em detrimento de to
dos aqueles que dependem dos parcos proventos da previdência para sobrevi- 
ver<. ■ como aposentados. Não houve matéria a ser deliberada na~ORDEM DO DIA, 
nem oradores inscritos para EXPLICAÇÃO PESSOAL. 0 Sr. Presidente comunicou 
aos Srs. Deputados que continua. recebendo grande número de sugestões de va 
rias entidades de classe para a Constituinte Estadual e que apos o termino 

j da sessão iria receber em seu gabinete, sugestõs elaboradas pelo Sindicato 
dos Radialistas do Estado de Sergipe. Nada mais havendo a tratar, o Sr.Pre 
sidente encerrou os trabalhos determinando para a sessão seguinte a mafê-
ria constante da Ordem do Dia e mais o que ocorrer ma forma regimental.

*

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe,em 
20 de fevereiro de 1989.

E S T A  C O N F O

Secretaria da Assembj 
do Estado 

ARACAJU,J_/_D

DIRETOR



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

CONVOCAÇÃO' extraordinAria
Ata daJ_!̂ %essâo ORDINÁRIA_______da Assam-

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no

dia 21 de FEVEREIRQe 19 89_____

2 9 período da 2 9 sessoo legislativa da 1 1 9leaislatura

Aprovada em sessão de 22  deFEVEREIRO 

de 19 89
A Secretaria para os devidos fins.

Presidência do Exm9 Sr. Deputado Guido 
Azevedo. Secretários os Srs. Deputados: Nivaldo Silva e Aroaldo Santana. 
Compareceram os Srs. Deputados: Guido Azevedo, Abel Jacõ, Djalma Lobo,RejL 
naldo Moura, Aroaldo Santana, Nivaldo Silva, Antônio Arimatéia, Carlos 
Alberto, Carlos Machado, Dilson Cavalcante, Djenal Quéiroz, Eliziãrio So 
bral, Francisco Pa'ssos, Hildebrando Costa, Joaldo Barbosa, Laonte Gama, 
Luciano Prado, Luiz Mitidieri, .Marcelo Ribeiro, Nicodemos Falcão e Ribe_i 
ro Filho; (21). E ausentes os Srs. Deputados: Francisco Mendonça, JerônjL 
mo Reis e Marcelo Deda; (03). A Ata da sessão anterior foi lida e aprova 
da sem modificações. Não houve matéria para o EXPEDIENTE, nem para o 
PEQUENO EXPEDIENTE. Inscrito para o GRANDE EXPEDIENTE, ocupou a tribuna 
o Deputado Ribeiro Filho que referindo-se a dispositivos regimentais e 
constitucionais que regulamenta a perda do mandato do Deputado Estadual, 
quando falta com o decoro parlamentar dentro ou fora deste Poder,por atî  
tude atentatória as instituições do Estado, leu para conhecimento dos 
seus nobres paresRequerimento de sua autoria, pedindo a cassação do 
mandato do Deputado JerônimoçReis, por haver, segundo afirmou, faltado 
com o decoro parlamentar quando apresentou-se publicamente na praia de 
Pirambu, trajando saia e sutiã. Continuou afirmando que a sua Propositu- 
ra tem o firme propósito de preservar a credibilidade do Poder Legislati 
vo peran^e^a^opinião publica e concluiu dizendo esperar que a Comissão 
de Constituição e Justiça desta.Casa, delibere o assunto estribado na 
lei, visando ünica e exclusivamente zelar pela integridade moral deste 
Poder. Não houve matéria a ser deliberada na ORDEM DO DIA. Em EXPLICAÇÃO 
PESSOAL, usou da palavra o Deputado Reinaldo Moura, para na qualidade de 
Presidente da Comissão de Economia ,e Finanças, convocar reunião da refe
rida Comissão, para logo apos a sessão da Assembléia Estadual1 Constitu
inte. O Deputado Marcelo Ribeiro usou da palavra se auto-indicando para 
fazer parte da reunião da Comissão de Economia e Finanças, em face da au
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sência do seu titular, Deputado Marcelo Déda. Nada mais havendo a tratar,o 
Sr. Presidente encerrou os trabalhos determinando para a sessão seguinte a 
matéria constante da Ordem do Dia e mais o qué ocorrer na forma regimental.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, 
em 21 de fevereiro de 1989.

Sj \ f L» :..y i ú O
Secretaria da 
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ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 
Ata dcl4 9 9>essão ORDINÁRIA_______da Assem

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada, no 

dia 2 2 deFEVERETROde 19 8 9

2 9 período da 2 9 sessão legislativa da l l 9legislatura

Aprovada em sessão de 2 3 deFEVERETRO 

de 19 8 9

A Secretaria para os devidos fins.

PRESIDENTE OA ASSEMBLEIA d
Presidência do Exm9 Sr. Deputado Guido 

Azevedo. Secretários os Srs. Deputados: Carlos Alberto,e Djalma Lobo.» Com 
pareceram os Srs. Deputados: Guido Azevedo, Abel Jacé, Djalma Lobo, Rei- 
naldo Moura, Aroaldo Santana, Nivaldo Silva, Antônio Arimatéia,Carlos A^ 
berto, Carlos Machado, Dilson Cavalcante, Djenal Queiroz, Eliziãrio So
bral, Francisco Passos, Hildebrando Costa, Jeronimo Reis, Laonte Gama,Lu 
ciano Prado, Luiz Mitidieri, Marcelo Deda, Marcelo Ribeiro,Nicodemos Fa^ 
cão e Ribeiro Filho; (22). E ausentes os Srs. Deputados: Francisco Men
donça e Joaldo Barbosa; (02). A Ata da sessão anterior foi lida e aprova 
da sem modificações. EXPEDIENTE. O Sr. I9 Secretario procedeu a leitura 
do Expediente que constou da seguinte matéria: Ofício do Presidente da 
Federação do Comércio do Estado de Sergipe. Não houve matéria para o 
PEQUENO EXPEDIENTE, nem ordores inscritos para o GRANDE EXPEDIENTE. 0 Sr. 
Presidente suspendeu a sessão por dez minutos, objetivando a preparação 
da matéria a ser votada. Reabertos os trabalhos, passou-se ã

' 'ORDEM DO DIA

Em l9 discussão foi aprovado o Projeto 
de Lei n9 54/89. Não havendo oradores inscritos.para EXPLICAÇÁO PESSOAL, 
nem quem quisesse fazer uso da palavra, o Sr. Presidente encerrou os tra 
balhos determinando para a sessão seguinte a matéria constante da Ordem 
do Dia e mais o que ocorrer na forma regimental.

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, 
em 22 de fevereiro de 1989.

e s t a  c o n f
Secretaria da Ass

do Estado dé Sergipe

a r a c a iu , J l í í d e

DIRETOR GERAL



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata dol5 0 % essâo______O R D IN Á R IA _______ da Assem

bléia Legislativa do Estado de Sergipe? realizada no

dia 2 3 deFEVEREIROde 19 8 9

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
Aprovada em sessão de 2 7 deFEVEREIRO

de 19 89

A Secretaria para os devidos fins.

2 9 oeriodo da 2 9 sessão legislativa do 2 ° legislatura

Presidência do Exm9 Sr. Deputado Guido
Azevedo. Secretários os Srs, Deputados: Nivaldo Silva e Aroaldo Santana. 
Compareceram os Srs. Deputados: Guido Azevedo, Abel Jaco, Djalma Lobo, 
Reinaldo Moura, Aroaldo Santana, Nivaldo Silva, Antônio Arimatéia, Car
los Alberto, Carlos Machado, Dilson Cavalcante, Djenal Queiroz, Eliziã
rio Sobral, Francisco Passos, Hildebrando Costa, JerÔnimo Reis, Joaldo 
Barbosa, Laonte Gama, Luciano Prado, Luiz Mitidieri, Marcelo Deda, Mar
celo Ribeiro, e Nicodemos Falcão; C22). E ausentes os Srs. Deputados: 
Ribeiro Filho e Francisco Mendonça - sendo que este ültimo encontra-se 
licenciado para tratamento de sãüde; C02).. A Ata da sessão anterior foi 
lida e aprovada sem modificações. EXPEDIENTE; 0 Sr. I9 Secretário proc£ 
deu a leitura do Expediente que constou da seguinte matéria: Re.querimen 
to sem numero, de autoria do Deputado Francisco Mendonça. Não houve ma
téria para o PEQUENO EXPEDIENTE, nem oradores inscritos para o GRANDE 
EXPEDIENTE, pelo que, passou-se ã

Foi deferido pela Mesa, o Requerimento 
sem numero, de autoria do Deputado Francisco Mendonça, solicitando (05)

co anexo. Não havendo oradores inscritos para EXPLICAÇÃO PESSOAL, nem 
quem quisesse fazer uso da palavra, o Sr, Presidente encerrou os traba
lhos, determinando para a sessão seguinte a matéria constante da Ordem 
do-Dia e mais o que ocorrer na forma do Regimento Interno.

ORDEM DO DIA

cinco dias de licença para tratamento de saude, conforme atestado médi-

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, 
em 23 de fevereiro de 1989.

Cont.
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ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 
Ala dalSl_%essâo ORDINÁRIA   da Assem

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no

dia 27 dJ^EVEREIROde 19 8 9

2 9 período da 29 sessão legislativa da_l_l£tegislatura

Aprovada em sessão de 2 8 deFEVEREIRO 

de 19 89

A Secretaria para os devidos fins,

^ ----
PRESIDENTE OA ASSEMBLEIA

Presidência do Exm9 Sr. Deputado Guido 
Azevedo. Secretários os Srs\ Deputados: Carlos Machado e Eliziãrio So
bral, Compareceram os Srs. Deputados: Guido Azevedo, Abel Jaco, Djalma 
Lobo, Carlos Alberto, Carlos Machado, Dilson Cavalcante, Djenal Queiroz, 
Eliziãrio Sobral, Francisco Passos, Hildebrando Costa, JerÔnimo Reis,Jó 
aldo Barbosa, Laonte Gama, Luciano Prado, Marcelo Deda, Marcelo Ribeiro, 
Nicodemos Falcão e Ribeiro Filho; (18). E ausentes os Srs. Deputados: 
Reinaldo Moura, Aroaldo Santana, Nivaldo Silva, Antônimo Arimatéia,Luiz 
Mitidieri e Francisco Mendonça - sendo que este ültimo encontra-se li
cenciado pata tratamento de saúde; (06). A Ata da sessão anterior foi 
lida e aprovada sem modidficações. EXPEDIENTE. O Sr. I9 Secretãrio pro
cedeu a leitura do Expediente que constou da seguinte manteria: Ofício
de S.Exa., 0 Sr. Governador do Estado, Antônio Carlos Valadares./-.- No 
PEQUENO EXPEDIENTE, usou da palavra Pela Ordem o Deputado Eliziãrio So
bral, para solicitar ã Mesa, fossem distribuídas cópias do Expediente 
aos Srs. Deputados. O Deputado Marcelo Deda também usou da palavra, so
licitando a distribuição das referidas copias, com os líderes de banca
da.. 0 Sr. Presidente deferiu as solicitações. Inscrito para .o GRANDE 
EXPEDIENTE, ocupou a tribuna 0 Deputado Djenal Queiroz dando conhecimen 
to ã Casa, haver participado juntamente com o Deputado Ribeiro Filho das 
solenidades de inauguração de uma obra de grande alcande social no po
voado Serra do Machado no Município de Ribeiropolis, construida pelo 
grupo Bom Preço, com objetivo de dar assistência aos idosos. Prosseguiu 
fazendo um retrospecto da dimensão social e filantrópica da obra assis- 
tencial, que foi denominada de Pedro Paes Mendonça em homenagem póstuma 
ao grande empresário sergipano, que através da sua capacidade empresã- 
rial, conseguiu levar o nome de Sergipe além fronteiras, principalmente 
ao Estado de Pernambuco, onde conseguiu instalar uma grande rede de su- 
permecados. Seguiu-se o Deputado Ribeiro Filho, que reportando-se aos



seus pronunciamentos em sessões anteriores sobre a situação precária em 
que se encontrava o Hospital N.Sra, da Conceição no Município de Lagarto, 
deu conhecimento ã Casa do recente fechamento daquela casa de saüde, por 
falta de recursos para sua manutenção, causando sérios prejuízos ãs popu
lações local e dos municípios circunvizinhos que ficaram privados de as
sistência .medica , principalmente no setcr de emergência. Prosseguiu dizen 
do da apreenção^da população de ToBias Barreto pela previsão de fechamen
to do hospital daquele município com conseqüências desastrosas para a po
pulação e conclamou aos Srs. Deputados Carlos Alberto e Jerônimo Reis par*' 
ra uma somaçao de forças, objetivando solucionar o problema junto ãs auto 
ridades constituídas do Estado, através da concessão de verbas, a título 
de empréstimo^ Concluiu fazendo um apelo ao Presidente da Deso, no senti
do de envidar esforços para normalizar o abastecimento de ãgua no Municí
pio de Lagarto. Este orador foi aparteado pelos Deputados Carlos Alberto e 
Marcelo Ribeiro. Ainda inscrito, ocupou a tribuna o Deputado Eliziãrio ;Sc/ 
bral, que reportando:-se ao ofício enviado a este Poder pelo Chefe do Exer. 
cutivo respondendo solicitações feitas através de requerimento de sua au-v 
toria sobre o custo para os cofres públicos dos trezentos e dezenove car-r 
gos em comissão e funções de confiança existente na administração estadu
al, estranhou que o citado ofício esteja datado de 14 de fevereiro e sõ 
hoje chegou a. este Poder. Concluiu lamentando o atraso do envio a esta Ca 
sa do citado expediente. Este orador foi aparteado pelo Deputado Marcelo 
Deda. A seguir passou-se ã

ORDEM DO DIA

Em 29 discussão e em regime de urgência, 
foi aprovado o Projeto de Lei ,n? 54/89. Na discussão dessa Propositura po 
sicionou^se favoravelmente ã aprovação o Deputado Marcelo Deda, se reser
vando no direito de apresentar Emendas em 39 discussão. ^Em EXPLICAÇÃO 
PESSOAL, usou da palavra o Deputado Marcelo Deda, para na qualidade de 
Presidente da Comissão de Agricultura, convocar reunião da referida Comî s 
são para logo apos a sessão plenãria, objetivando apreciar o parecer do 
Deputado Laonte Gama ao Projeto de Lei.,n9 53/89. Nada mais havendo a tra
tar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos determinando para a sessão se 
guinte a matéria constante da Ordem do Dia e mais o que ocorrer na forma 
regimental.

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, 
em 27 de fevereiro de 1989.

Cont.
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ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
Ata dol52_%essão________ O R D IN À R IA _______ da Assam-

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no

dia 2 8 deffiVEREIRQde 19 8 9_____

— 2 9 período da 2 9 sessoo legislativa da 1 1 9 legislatura

Aprovada em sessão de 0 1  dei .MARÇO,,.. ,■ 

de 19 89

A Secretaria para os devidos fins.

\/ DDPRESIDENTE OA ASSEMBLEIA

Presidência do Exm9 Sr, Deputado Guido 
Azevedo. Secretários os Srs. Deputados: Nicodemos Falcão e Nivaldo Sil
va. Compareceram os Srs. Deputados: Guido Azevedo, Abel Jato, Reinaldo 
Moura, Aroaldo Santana, Nivaldo Silva, Antônio Arimatéia, Carlos Alber
to , Carlos Machado, Dilson Cavalcante, Dj enal Queiroz, Eliziãrio Sobral, 
Francisco Passos., Hildebrando Costa, Jerônimo Reis, Joaldo Barbosa, La
onte Gama, Luciano Prado, Marcelo Deda, Marcelo Ribeiro, Nicodemos Fal
cão e Ribeiro Filho; ( 2 1 ) .  E ausentes os Srs. Deputados: Djlama Lobo, 
Luiz Mitidieri,e Francisco Mendonça - sendo que este ültimo encontra-se 
licenciado para tratamento de saüde; (03). A Ata da sessão anterior foi 
lida e aprovada sem modificações. O Sr. Presidente comunicou aos Srs. 
Deputados o passamento de um filho do Deputado Francisco Mendonça, ocor 
rido na Cidade de Itabaiana. Comunicou ainda que apos manter entendimen 
tos com as lideranças de bancadas ,sus,penderia os trabalhòs, para que os 
Srs. Deputados pudessem comparecer ao funeral. Nada mais havendo a tra
tar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos determinando para a sessão 
seguinte a matéria constante da Ordem do Dia e mais o que ocorrer na 
forma regimental.

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, 
em 28 de fevereiro de 1989,

1
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ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata daO liSessâo. O R D IN Ã R IA  da Assem

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no 

dia 01 de MARCO de 19 89

1 9 oeriodo da 3 9 sessão legislativa da l l 9leaislaturo

Aprovada em sessão de 02 de MARÇO 

de 19 89

A Secretaria para os devidos fins.

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

Presidência do Exm9 Sr. Deputado: Guido 
Azevedo. Secretários os Srs. Deputados: Carlos Machado e Djalma Lobo. Com 
pareceram os Srs. Deputados: Guido Azevedo, Abel Jaco, Djalma Lobo, Rei-- 
naldo Moura, Aroaldo Santana, Nivaldo Silva, Antonio Arimatéia, Carlos 
Alberto, Carlos Machado, Dilson Cavalcante, Djenal Queiroz, Eliziãrio So 
bral, Francisco Mendonça, Francisco Passos1, Jerônimo Reis, Joaldo Barbo
sa, Laonte Gama,. Luciano Prado, Luiz Mitidieri, Marcelo Deda, Marcelo R_i 
beiro, Nicodemos Falcão e Ribeiro Filho; C 2 3 ) .  E ausente o Sr. Deputado 
Hildebrando Costa; ( 0 1 ) .  Não houve Ata a ser lida por ser o início dos 
trabalhos legislativos no l9 período da 3 9 sessão legislativa da ll9 le
gislatura. EXPEDIENTE. O Sr. I9 Secretario procedeu a leitura do Expedi
ente que constou da seguinte matéria: Projeto de Lei r i 9 0 1 / 8 9 ,  de auto
ria do Deputado Laonte Gama; Requerimentos n9s 0 1 ,  0 2 ,  03 e 0 4 / 8 9 ,  de au 
toria respectivamente dos Deputados: Carlos Machado, Djenal Queiroz, Elî  
ziãrio Sobral e Ribeiro Filho; Ofícios: do Chefe do Gabinete Civil em 
exercício, Sr. José Sizino da Rocha; dos Desembargadores José Barreto Pra 
do e Luiz Robeio, Leite; do Delegado de Polícia Federal, Dr. Augusto Ce- 
zar Serra Pinto; do Secretario Executivo da Associação Brasileira de 
COHABs, Sr. Manoel Barbosa de Arruda e da Associação de Moradores do Po
voado Tanque Novo; Telex do Presidente da Confederação de Legistas Braŝ i 
leiros, Sr. Fulvio Araüjo Santos e do Presidente da Cooperativa Agrícola 
Mista de São Cristovão, Sr. Manoel Ferreira Silva. NO PEQUENO EXPEDIENTE, 
foram aprovados os Requerimentos n9s ; 01 ,  0 2 , e.0 3 / 8 9  . O primeiro de auto
ria do Deputado Carlos Machado, de pesar pelo passamento do cidadão João 
Baptista do Nascimento. Requereu ainda, seja dado conhecimento da resolu 
ção desta Casa ã família do extinto. 0 Segundo de autoria dó Deputado 'Dje 
nal Queiroz, de pesar pelo passamento do cidadão Abelardo Vieira de Men£ 
zes e o terceiro de autoria do Deputado Eliziãrio Sobral, de pesar pelo 
passamento do cidadão José iEunãpio dos Santos. Inscrito^pará.o - 'GRANDE



EXPEDIENTE, ocupou a tribuna o Deputado Marcelo Ribeiro, que reportando-se 
a divulgação de vários depoimentos por parte de integrantes dos Governos 
Estadual e Municipal, relativamente ao repasse de verbas dentro do progra 
ma SUDS, lamentou que haja tanto desentendimento entre as citadas declara
ções,' acentuando que a comunidade sergipana esta sendo prejudicada, mormen 
te com o fechamento e estado precário de inümeros hospitais em Sergipe., Con 
tinuou referindo-se ao problema do Hospital N.Sra.t da Conceição no Municí
pio de Lagarto, que segundo disse, esta fechado diante da falta e repasse 
de recursos, trazendo aquela comunidade e cidades circunvizinhas grandes 
dificuldades com relação a assistência mêdico-hospitalar, principalmente 
nos casos de urgência. Prosseguiu dizendo que não estã havendo agilização 
por parte da Secretaria da Saüde, no que concerne ao repasse de verbas e 
concluiu estranhando o gasto abusivo de dinheiro enviado a este Estado pe
lo SUDS, com a compra de vários carros, em detrimento das necessidades prî  
oritãrias da saüde do povo sergipano. Este orador foi aparteado pelos Depu 
tados; Nicodemos Falcão e Marcelo Deda. Seguiu-se o Deputado Ribeiro Filho, 
que inicialmente agradeceu ao Deputado Marcelo Ribeiro pela preocupação que 
demonstrou com 'fechamento do hospital da Cidade de Lagarto e prosseguiu 
exibindo nota publicada em jornal do Sul, do País, acerca do procedimento do 
Deputado Jerônimo Reis, durante o carnaval. Concluiu dizendo da necessida' 
de de se primar pela moralidade do Poder Legislativo., voltando a denunciar 
corrupção administrativa na Prefeitura Muncipal de Lagarto na gestão ante
rior, em detrimento de maior desenvolvimento sõcio-economico do município 
que mais cresce no Estado de Sergipe. Não houve matéria a ser deliberada 
na ORDEM DO DIA. Em EXPLICAÇÃO PESSOAL, usou da palavra o Deputado Reinal- 
do Moura, para na qualidade de Presidente da Comissão de Economia e Finan
ças, convocar reunião da referida Comissão para amanhã logo apos a sessão 
plenária. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente antes de encerrar 
os trabalhos, convocou uma sessão extraordinária para logo apos a sessão 
da Assembléia Estadual Constituinte, objetivando proceder a leitura da Men 
sagem Governamental.

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, em 
01 de março de 1989.



ESTADO DE SERGIPE *v 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ato da 02 9SessQO_____ ORDINÁRIA_____da Assem

bléia • Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no

dia 02 de MARÇO de 19 89

1 9 período da sessão legislativa da 1 1 9 legislatura

Presidência do Exm9 Sr,. Deputado Guido 
Azevedo. Secretários os Srs.- Deputados: Aroaldo Santana e Nivaldo Silva. 
Compareceram os Srs. Deputados: Guido Azevedo, Abel Jaco, Djalma Lobo, 
Reinaldo Moura, Aroaldo Santana, Nivaldo Silva, Antônio. Arimatéia, Car
los Alberto, Carlos Machado, Dilson Cavalcante, Djenal Queiroz, Eliziã
rio Sobral, Francisco Passos, Hildebrando .Costa, Jerônimo Reis, Joaldo

a  f-Barbosd, Laonte Gama, Luciano Prado, Luiz Mitidieri, Marcelo Deda, Mar
celo Ribeiro, Nicodemos Falcão,e Ribe'iro Filho; (23)'. E ausente c Sr. De 
putado: Francisco Mendonça que se encontra licenciado para tratamento 
de saúde; (01). As Atas das sessões anteriores foramlidas e aprovadas 
sem modificações. EXPEDIENTE. O Sr. I9 Secretario procedeu a leitura do 
Expediente que constou da seguinte matãria: Requerimento sem número, de 
autoria do Deputado Francisco Mendonça, solicitando quatro dias de li
cença para tratamento de saúde, conforme atestado medico. Não houve ma- 
.teria para o PEQUENO.EXPEDIENTE, nem oradores inscritos para o GRANDE 
EXPEDIENTE, pelo que, passou-se ã

ORDEM DO DIA

0 Sr. Presidente comunicou aos Srs. De 
putados que de acordo com entendimentos mantidos com as lideranças . de 
partidos nesta Casa, retirou de.pauta o Projeto de Lei n9 54/89, e apòs 
convocar uma sessão extraordinãria para amanhã ãs 14:30 horas, objeti
vando apreciação do citado Projeto juntamente com todos os outros que 
forem objeto da convocação extraordinãria, encerrou os trabalhos.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, 
em 03 de março de 1989.

Aprovada em sessão de 03 de MARCO 
de 19 89
A Secretaria para os devidos fins.

Cont.
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ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata d o 0 3 9Sessao ORDINÃRIA da Assem

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no 

dia 06 de MARÇO de 19 89___
1 9 oeriodo da 3 9 sessão legislativa da 1 1  ^legislatura

Aprovada em sessão de '^07 de MARÇO 
de 19 89
A Secretaria para os devidos fins.

PRESIDENTE OA ASSEMBLEIA

Presidência do Exm9 Sr. Deputado Fran
cisco Passos. Secretários os Srs. Deputados: Eliziãrio Sobral e Carlos 
Alberto. Compareceram os Srs. Deputados: Francisco Passos, Laonte Gama , 
Eliziãrio Sobrai, Carlos Albe.rto, Jerônimo Reis, Carlos Machado, Dilson 
Cavalcante, Djalma Lobo, Djenal Queiroz, Francisco Mendonça, Guido Aze
vedo, Joaldo Barbosa, Luciano Prado, Marcelo Deda, Marcelo Ribeiro, Ni
codemos Falcão, Nivaldo Silva,e Reinaldo Moura; (18). E ausentes os Srs. 
Deputados: Aroaldo Santana, Abel Jaco, Antônio Arimatéia, Hildebrando 
Costa, Luiz Mitidieri e Ribeiro Filho; CQ6). As Atas das sessões ante
riores foram lidas e aprovadas, tendo o Deputado Djenal Queiroz solicjl 
tado retificação, mandando constar que na apuração dos votos para o car 
go de Presidente deste Poder, o Deputado Marcelo Deda obteve três votos, 
e o Deputado Carlos Machado um voto. EXPEDIENTE. 0 Sr. I9 Secretario pro 
cedeu a leitura do Expediente que constou da seguinte matéria: Projeto 
de Lei n9 02/89, de autoria do Deputado Carlos Machado. Inscrito para o 
PEQUENO EXPEDIENTE, ocupou a tribuna o Deputado Djenal Queiroz cumpri
mentando o ex-Presidente, Deputado Guido Azevedo pela atuação honrosa 
com que dirigiu os destinos deste Poder durante os dois anos que passou 
ocupando a presidência e concluiu apresentando desculpas em nome do Par 
tido Democrãtico Social, por não haver cumprimentado o nobre colega na 
oportunidade em que transmitiu o cargo. Inscrito para o GRANDE EXPEDI
ENTE , usou da palavra o Deputado Nicodemos Falcão, congratulando-se com 
os membros que fazem parte da nova Mesa Diretora deste Poder,acentuando 
que sua eleição decorreu do consenso entre as lideranças políticas ser
gipanas e prosseguiu fazendo menções elogiosas em nome da liderança do 
governo, do PFL e em seu nome pessoal, ao ex-Presidente desta Casa, De
putado Guido Azevedo pela profícua administração que desenvolveu a fren 
te dessa Assembléia, durante o biênio 87/88. A seguir passou-se à

C
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ORDEM DO D IA  •

Em l9 discussão foi aprovado por maioria
de votos, o Projeto de Lei.n9 45/89. Não havendo oradores inscritos para 
*
EXPLICAÇÃO PESSOAL, nem quem quisesse fazer uso da palavra, o Sr. Presi
dente antes de encerrar os trabalhos, convocou uma sessão ,extraordi.nãria 
pa-ra ãs 15:15 horas, com o fim específico de apreciar o Projeto de Lei n9 
52/89, em 29 discussão.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado de jSergipe,..,: 
em 06 de março de 1989.

*v: * • i" -  / •
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ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

%

Ata da 4  S Sessão O R D IN Á R IA _________ da Assem- Aprovada em sessão de 0 8  dem&FÇ O

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no de 19 8 9

dia—0-7 de_ina32Ç-Q de 19 8Q  A Secretaria para os devidos fins.

 1 °  período da3-3 sessão legislativa dal l §  legislatura

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

Presidência do ExínS.Sr. Deputado Prancisco Pas 
sos. Secretários os-Srs: Deputados Eliziãrio Sobral e Carlos Alberto.Com
pareceram os Srs. Deputados: Prancisco Passos, laonte Gama, Eliziãrio So
bral, Carlos Alberto, Jerônimo Reis, Aroaldo Santana, Abel Jaco, Antonio1 
Arimatéia, Carlos Machado',' Dilson Cavalcante, Djalma Lobo, Djenal Queiroz 
Prancisco Mendonça, Guido Azevedo, Hildebrando Costa, Joaldo Barbosa, Lu-
ciano Prado, Luiz Mitidieri, fercelo Deda,’ Marcelo Ribeiro, Nicodemos Fal•>
cão, Rivaldo Silva, Reinaldo Moura e Ribeiro Pilho; (24). As Atas das ses 
soes anteriores foram lidas e aprovadas sem modificações. EXPEDIENTE. 0 
Sr. 12. Secretário, procedeu à leitura do Expediente, que constou da 
guinté matéria: Ofício do Presidente da Assembléia Legislativa do Estado1 
de Rondônia, Deputado Oswaldo Piana. Inscrito para o PEQUENO EXPEDIENTE , 
ocupou a tribuna o Deputado Joaldo Barbosa, fazendo veemente protesto con 
tra nota publicada na coluna "Plenário" da Gazeta de Sergipe, dando conta 
de que sua pessoa teria denunciado proposta feita pelo ex-Prefeito de Po
ço Verde, para compor a chapa de Carlos fechado, recebendo para isso, a 
quantia de 50 mil- cruzados novos. Prosseguiu repudiando’ a inveracidade1 
da nota e apos afirmar que em momento algum referiu-se à pessoa do ex-Pré 
feito de Poço Verde, Sr. José Everaldo, concluiu reafirmando suas pala - 
vras em sessão anterior, quando acusou o Ministro João Alves Pilho de cor 
romper prefeitos do interior do Estado. Seguiu-se o Deputado Carlos fecha 
do que inicialmente lamentou a publicação da nota intitulada" Plenário"pu
blicada na Gazeta de Sergipe, referente ao Deputado Joaldo Barbosa e sua 
pessoa, por ocasião da eleição dá nova Mesa Diretora deste Poder e conti
nuou fazendo explicações acerca dos motivos que o levaram a retirar a 
bancada do PFL do Plenário, objetivando não dá quorum para votação do Pr£ 
jeto de Lei' hs 52/09. Concluiu fazendo uma análise das Emendas opostas a 
propositura, quç merecem ser apreciadas com cuidado pelos senhores deputa

V.
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dos. Inscrito para o GRANDE EXPEDIENTE, ocupou a tribuna o Deputado Pran- 
cisco Teles agradecendo ao Chefe do Executivo Estadual, pelo trabalho que 
o seu governo vem desenvolvendo na cidade de Itabaiana, com a execução de 
várias obras de urbanismo, estranhando, todavia, que somente agora foram ! 
tomadas providências nesse sentido. Prossegiu denunciando atos que saõ 
praticados pelos componentes do PPL do município de Itabaiana, que segun
do afirmou,‘hão estão sendo leais ao Governador Antonio Carlos Valadares* 
e concluiu afirmando que há corrupção na maioria das Prefeitura do Estado - 
de Sergipe acobertadas por lideranças políticas sergipanas. Este orador t*

tf
foi aparteado pelos Deputados Djalma Lobo e Carlos Machado. Por fim, ocu
pou a tribuna o Deputado Ribeiro Pilho, fazendo uma análise retrospecti
va sobreia nota publicada na Gazeta de Sergipe fazendo acusações a alguns 
deputados, pelos posicionamentos que tomaram relativamente a eleição da 
nova Mesa Diretora deste Poder, disse não acreditar m s  citadas afirma - 
ções, por considerar atentátorias à dignidade dos senhores deputados,prin. 'i
cipalmente no que diz respeito aos 'Deputados Djalma Lobo e Joaldo Barbosa.
Concluiu respondendo apartes dos Deputados Joaldo Barbosa, Djalma Lobo ,

14 v  *

Prancisco Teles e Nicodemos Palcão. Não houve matéria a ser deliberada na 
ORDEM DO DIA, nem oradores inscritos para' EXPLICAÇÃO PESSOAL. Nada mais 
havendo a tratar, o Sr. Presidente antes de encerrar os trabalhos, convo
cou uma sessão extraordinária para logo após a sessão da Assembléia Esta
dual Constituinte, objetivando; apreciação do Projeto de Lei n2 55/89 em 
3  discussão com Emendas.

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe , 
em̂ 07-*dé.i>-Març o de 1989.

PRESIDENTE

22 SECRETÁRIO 
ESTA CG NP Ò RM E

Secretaria da Assembléia-Le^slativm 
do E stodo^e S(

Aracaju, . j j / d e  Á í
* * oiretóMM ral



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata da 05 9Sessão ORDINÁRIA   da Assem-da Assem Aprovada em sessão de 09  dé MARÇO
bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no 

dia 0 8 de MARÇO de 19 89_____

de 19 89
A Secretaria para os devidos fins.

1 9 periodo da 3 ? sessão legislativa da 11 l egislatura
&

PRESIOENTE OA ASSEMBLEIA

Presidência.do Exm? Sr. Deputado: Francisco
Passos. Secretários os Srs. Deputados: Eliziãrio Sobral e AntÔnio Arima 
teia. Compareceram os Srs. Deputados: Francisco Passos, Laonte GamajEli^ 
ziãrio Sobral, Carlos Alberto, Jerônimo Reis, Aroaldo Santana,Abel Jaco, 
Antônio Arimatéia, Carlos Machado, Dilson Cavalcante, Djenal Queiroz, 
Guido Azevedo, Hildebrando Costa, Joaldo Barbosa, Luciano Prado, Luiz 
Mitidieri, Marcelo Deda, Marcelo Ribeiro, Nicodemos Falcão, Nivaldo SiJL 
va, Reinaldo Moura,e Ribeiro- Filho; (.22)|. E ausentes os Srs. Deputados: 
Djalma Lobo e Francisco Mendonça; (02). As Atas das sessões anteriores
foram lidas e aprovadas sem modificações. EXPEDIENTE. O Sr. I9 Secreta
rio procedeu a leitura do Expediente que constou da seguinte matéria: 
Ofício do Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador, Fernando
Franco. Inscrito para o PEQUENO EXPEDIENTE, ocupou a tribuna o Deputado
Marcelo Dèda, que reportando-se ao transcurso na data de hoje ao dia In 
ternacional da Mulher, externou a saudação do Partido dos Trabalhadores, 
a todas mulheres do mundo, do Brasil, principalmente as sergipanas e 
prosseguiu somando-se a luta de todas as mulheres brasileiras pelo di
reito de igualdade e contra os preconceitos. Concluindo, prestou uma ho 
menagem póstuma a líder feminina, Rosa Luxemburg, que foi assassinada 
na luta em defesa dos direitos femininos. Inscrito para o GRANDE EXPE
DIENTE , ocupou a tribuna o Deputado Marcelo Deda, que reportando-se ãs 
notícias veiculadas na imprensa, dando conta de que o ex-Prefeito,Jack- 
son Barreto, seria o possível candidato a Vice-Presidente da Republica, 
compondo a chapa do Deputado Federal,,Lula do Partido dos Trabalhadores, con 
siderou-as tendenciosas e prosseguiu esclarecendo que o seu partido ela 
borou um documento, convidando as forças democráticas; populares e pro
gressistas para discutirem um.programa em nome do .consenso, objetivando 
disputar :â^eleição presidencial. Continuou dizendo que o Vereador,Jack 
son Barreto não preenche os requisitos estabelecidos pelo programa do

«r
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seu partido para compor a chapa do PT e concluiu comunicando ã Casa que no 
dia de amanha estará presente no Plenário deste Poder, o Secretario Geral 
do PT, e membro da Direção Nacional, Deputado Estadual, Jose Dirceu. Não 
houve matéria a ser deliberada na ORDEM DO DIA, nem oradores inscritos pa- 
ra EXPEI CAÇÃO PESSOAL i Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente, antes 
de encerrar os trabalhos, convocou uma sessão extraordinãria para logo apos 
a sessão da Assembléia Estadual Constituinte, objetivando apreciar os Pro
jetos de Lei n9s 52 e 53/89, ambas em Redação Final

Sala das Sessêos da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe,em 
08 de março de 1989.

*  *

PRESTDENT



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata da06 ̂Sessão______ ORDINÁRIA____ da Assem- Aprovada em sessão de 13 de MARÇO
bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no de 19 89

dia 0 9  de MARCO de 19 8 9 ______ A Secretaria para os devidos fins.

1 9 oeriodo do 3 9 sessão legislativa da l l 9 legislatura

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

... ■ Presidência dos Exm9s.Srs. Deputados:. Francisco
Passos e Laonte Gama. Secretários os Srs. Deputados: Eliziãrio Sobral 
e Aroaldo Santana. Compareceram os Srs. Deputados: Francisco Passos,La 
onte Gama, Eliziãrio Sobral, Jerônimo Reis, Aroaldo Santana,Abel Jaco, 
Antônio Arimatéia, Dilson Cavalcante, Djalma Lobo, Djenal Queiroz,Fran 
cisco Mendonça, Guido Azevedo, Joaldo Barbosa, Luciano Prado., Luiz Mi
tidieri , Marcelo Deda, Marcelo: Ribeiro, Nicodemos Falcão, Nivaldo Sil̂  
va,e Reinaldo Moura; C 2 0 ) , E ausentes- os Srs. Deputados: Carlos Alber
to, Carlos Machado, Hildebrando Costa e Ribeiro Filho; ( 0 4 ) .  As Atas 
das sesseos anteriores foram lidas e aprovadas sem modificações. EXPE
DIENTE . 0 Sr. I9 Secretãrio■procedeu a leitura do Expediente que cons
tou da seguinte matéria: Projeto de Lei n9 0 4 / 8 9 ,  de autoria do Deputa 
do Laonte Gama, Ofícios: do Presidente do Tribunal de Contas; do Depu
tado Luiz Mitidieri, líder da bancada do PMDB indicando os Deputados 
para compor as Comissões permanentes; Comissão de Constituição e Ju£ 
tiça; Deputado Luiz Mitidieri titular e o Deputado AntÔnio Arimatéia 
suplente; Comissão de Economia e.Finanças: Deputado Ribeiro Filho titu 
lar e o Deputado Luiz Mitidieri suplente; Comissão de Serviço Civil;De 
putado, AntÔnio Arimatéia titular e o Deputado Luiz Mitidieri. suplente.; 
Comissão de Agricultura: Deputado Ribeiro Filho titular e o Deputado 
Abel Jaco suplente;. Comissão de Saüde: Deputado Abel Jaco titular e o 
Deputado Luiz Mitidieri suplente; Comissão de Obras Publicas: Deputado 
Antônio Arimatéia titular e o Deputado Ribeiro Filho suplente; Comis
são de Educação: Deputado Abel Jacò titular e o Deputado Ribeiro Filho 
suplente; Comissão de Redação.Final; Deputado Antônio Arimatéia. Do De 
putado Carlos Machado, líder.-: da bancada do PFL: Comissão de Constitui
ção e Justiça; Deputados: Carlos’ Machado, Guido Azevedo, Reinaldo Mou
ra, e Nicodemos Falcão; Comissão de Economia e Finanças, Deputados: Caj: 
los Machado*, Guido Azevedo, Reinaldo Moura e .Nicodemos Falcão; Comis



são, de Saüde Higiene e Assistência Social, Deputados: Jerônimo Reis,,
Djalma Lobo, Reinaldo Moura e Hildebrando Costa; Comissão de Educação, 
Cultura, Esporte e Turismo, Deputados: Luciano Prado, Nivaldo Silva,Hi_l 
debrando Costa e Djalma Lobo; Comissão de Obras Püblicas Transporte e 
Comunicação, Deputados: Carlos Machado, Luciano Prado, Djalma Lobo e Je 
rônimo Reis; Comissão de Serviço Civil, Deputados: Luciano Prado, Nival 
do Silva,e Nicodemos Falcão; Comissão de Redação'FTíTal, Deputado Lucia- 
nc Prado, Do Deputado Marcelo Déda, líder de bancada do PT: Comissão de 
Constituição e Justiça, Deputado:: Marcelo Deda titular.e o Deputado 
Marcelo Ribeiro suplente; Comissão de Saüde Higiene e Assistência Soci
al, Deputado: Marcelo Ribeiro e Marcelo Deda suplente; Comissão de Eco
nomia e Finanças, Deputado Marcelo Deda e o Deputado Marcelo Ribeiro su 
plente; , Comissão de Educação, ; Cultura, Esporte e Turismo,Deputado Mar 
ceio Ribeiro e o Deputado Marcelo Deda suplente; Comissão de Obras Pu
blicas, Transporte e Comunicação, Deputado Marcelo Ribeiro e o Deputado 
Marcelo Deda suplente; Comissão de Serviço Civil, Deputado Marcelo Deda 
e o Deputado Marcelo Ribeiro suplente; Comissão de Agricultura e Defesa 
do Meio Ambiente, Deputado Marcelo Ribeiro e o Deputado Marcelo Deda su 
plente; Comissão de Redação Final, Deputado Marcelo Deda e o D e p u t a d o
Marcelo Ribeiro suplente, Do Deputado Laonte Gama indicando * os, ‘ 'depUta-

*
dos do PL: Comissão de Constituição e Justiça, Deputado Laonte Gama; Co
missão de Economia e Finanças, Deputado Joaldo Barbosa; Comissão de Saü
de Higiene e Assistência Social, Deputado Dilson Batista; Comissão , de 
Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Deputado Laonte Gama; Comissão de 
Obras Püblicas .Transporte e Comunicação, Deputado Aroaldo Santana; Comis
são de Serviço Civil, Deputado Laonte Gama; Comissão de Agricultura e De 
fesa do Meio Ambiente, Deputado Aroaldo Santana; Comissão de Redação Fi
nal, Deputado Aroaldo Santana. Do Deputado Djenal Queiroz, líder de ban 
dada do PDS: Comissão de Constituição e Justiça; Deputado Djenal Queiroz 
e suplente o Deputado Francisco Mendonça; Comissão de Economia e Finan
ças; Deputado Djenal Queiroz e o Deputado Francisco Mendonça suplente;Co 
missão de Saüde Higiene e Assistência Social: Deputado Francisco Mendon
ça e o( Deputado Djenal Queiroz suplente; Comissão de Educação, Cultura, 
Esporte e^T-urismo; Deputado Francisco Mendonça e o Deputado Djenal Quei
roz suplente; Comissão de Obras Püblicas Transporte e Comunicação: Depu
tado Francisco Mendonça e o Deputado Djenal Queiroz suplente; Comissão 
de Serviço Civil: Deputado Djeriál Queiroz e o Deputado Francisco Mendon 
ça suplente; Comissão de Redação Final: Deputado Djenal Queiroz e o Depu 
tado Francisco Mendonça suplente; Comissão de Agricultura e Defesa do 
Meio Ambiente: Deputado Francisco Mendonça e o Deputado Djenal ;Queiroz 
suplente * 1 Inscrito para o PEQUENO EXPEDIENTE, ocupou a tribuna o Deputa
do Guidó Azevedo, que reportando-se a nota publicada na coluna Plenãrio, 
da Gazeta de.Sergipe, dando conta de que foram praticadas injustiças por 
sua pessoa, quando ocupava o cargo de Presidente deste Poder, relativa-



mente aos salários dos servidores, repudiou severamente o teor da citada 
nota e disse que não pôde remunerar condignamente os funcionários desta 
Casa, por força de preceitos constitucionais. Prosseguiu dizendo que se 
faz necessário uma reunião da Mesa Diretora da Assembleia Estadual Cons
tituinte com os Srs, lideres de partido, objetivando defenir. critérios 
para o pagamento de gratificações e concluiu citando algumas melhorias 
que concedeu a todos funcionários, a exemplo da equiparação salarial dos 
servidores aposentados aos que estão em atividade. Inscrito para o GRANDE 
EXPEDIENTE, ocupou a tribuna o Deputado Marcelo Deda, lendo notas publi
cadas em vários õrgaos de imprensa, pelo Presidente da Associação Crimi- 
nalista de Sergipe, Sr. Anselmo Augusto, denunciando atos de desmandos 
administrativos na Secretaria de Segurança Publica e acentuou que até o 
presente momento, nenhuma .providencia foi tomada por parte do Secretário 
daquela pasta, objetivando a apuração da veracidade das mesmas. Continu
ou denunciando agressões físicas, s-ofridas pelo policial civil, Anselmo 
Augusto, praticadas pelo Diretor do Instituto de Criminalistica, Sr. Ma
noel Pereira de Souza, dentro ,da prõpria repartição, num flagrante destes 
peito ao ambiente de trabalho e exibiu fatos comprobatõrios de suas de- 
nüncias , acompanhadas de atestado médico. Prosseguiu denunciando também, 
a recusa de atendimento por um dos delegados ao agredido, quando prestou 
queixa pela agressão sofrida e concluiu apelando ao Sr. Governador do Ês 
tado, no sentido de que determine a instauração do competente inquérito, 
objetivando a apuração~das responsabilidades, afastando o agressor >' de 
suas funções enquanto durar a apuração dos fatos. Este orador foi aparte 
do pelos Deputados Nicodemos Falcão e Marcelo Ribeiro. A seguir pas
sou-se ã \ ;;

ORDEM DO DIA

Foi aprovado em 2? discussão, o Projeto de :Lei 
n9 45/89. Na discussão desta 'Propositura, usaram da palavra favoravel
mente a apuração os Deputados: Marcelo Déda e Djenal Queiroz, tendo este 
ültimo acentuado que votou contrario a aprovação na l9 discussão,por não 
ter conhecimento do mérito da Propositura. Não havendo oradores inscri
tos para EXPLICAÇÃO PESSOAL, o Sr. Presidente antes de encerrar os traba 
lhos, convocou uma sessão extraordinãria solene para ãs 20:30 horas,obj£ 
tivando a,entrega do título de cidadão sergipano ao Dr. Paulo Rubens Man 
darino, Presidente da Cáixa Econômica Federal.

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, 
em 09 de março de 19.89 y/\)





ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata da 7 - Sessão O H D TW ^R TA__________   da Assem

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no 

dia 1 3  de MARÇSQ de 19 8 9

 3*2 período da sessão legislativa da H ^ legislatura

Aprovada em sessão de 14- de MARCO 
de 19 89

, A Secretaria para os devidos fins.

PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA

Presidência do Exm2 Sr.Deputado Francisco Passos.Secretários os
Srs .Deputados: Eliziário Sobral e Carlos Alberto.Compareceram os SrsÍDe- 
putados: Francisco Passos,Eliziário Sobral,Carlos Alberto,Cuido Azevedo, 
Reinaldo Moura,Aroaldo Santana,Antonio Arimatéia,Carlos Machado, Dilson 
Cavale ante, D jenal Queiroz,Prancisco Mendonça,Joaldo Barbosa,Laonte Gama, 
Luciano Prado,Marcelo Deda,Marcelo Ribeiro,Nicodemos PalcãoS!e Ribeiro Pi 
lho;íil8).E ausentes os Srs«Reputados; Abel jiacó,Djalma Lobo,Rivaldo Sil 
va,Eildebrando Costa,Jeronimo Reis e Luiz Mitidieri (06).As Atas das ses 
soes anteriores foram lidas e aprovadas sem modificações.EXPEDIENTE. 0 
Sr.12 Secretário procedeu a leitura do Expediente,que constou da 'Séguin
te matéria: Requerimentos n^s 05 e 06/89 de autoria respectivamente dos

*    ___Deputados Làonte Gama e Djenal Queiroz.No PEQUENO EXPEDIENTE,foi aprova
do o Requerimento n2 06/89,de autoria do Deputado Djenal Queiroz,de pe;
sar pelo passamento do Almirante Hernani do Amaral Peixoto,ocorrido ■ * no

f ~Rio de. Janeiro .Requereu ainda fosse dado conhecimento da Résoluçao desta
Casaca família do extinto .Esta propositura foi defendida pelo autor que
da tribuna fez o necrológio do extinto,em seu nome pessoal,do PDS e do
Deputado Eliziário 3obralélnscrito para o GRANDE EXPEDIENTE, ocupou a
tribuna o Deputado Ribeiro Filho que reportando-se a pronunciamento do

*ex-Prefeito da cidade Lagarto através de um dos seus Secretários,na l^Êa 
dio Progresso, cobrando do Sr «Governador do Estado o dinheiro para o hns 
pitai N.S« da Conceição,que encontra-se fechado por falta de recursos. 1 
Prosseguiu externando sua estranheéá que o Deputado Jeronimo Reis junta 
mente com o ex-Prefeito Artur Reis estejam projetando a emancipação poli 
tica dos Povoados Brasília e Jéni papo, objetivando dividir o município de 
Lagarto.Protestou contrava pretenção de determinado político em abrir um
consultório médico no Povoado Treze com objetivos eleitoreiros e após

-Cont.- ^  (I?



criticar o.* comportamento das expressivas lideranças'políticas do Estado, 
manifestou o seu repúdio as perseguições que segundo afirmou, estão exis 
tindo,contra pequenos proprietários rurais do município de Lagarto, com 
objetivo de comprar&as suas propriedades abaixo do preço.Continuando,faz 
severas críticas ao posicionamento do Governador do Estado por não tomar 
as providências necessárias para garantir o direito dos agricultores la 
gartenses a permanecerem em suas terras e concluiu criticando a adminis
t

‘tração do ExmS Sr.Presidente da República que segundo disse,está levando
os trabalhadores brasileiros ao estado de greve.Este orador foi apartea-
do pelos Deputados: Nicodemos Palcão,Joaldo Barbosa e Marcelo Deda. Ain y'
da inscrito,ocupou a tribuna o Deputado Marcelo Deda,trazendo ao conheci j
mento da Casa,nota publicada no Jornal de Sergipe,sábado próximo passado, ̂
dando conta do envolvimento do ex-Preféito de Aracaju e atual Conselhei
ro do Tribunal de Contas do Estado,Dr*Heráclito Rollemberg,em atos de cor
rupção,quando esteve a frente da Associação Brasileira de Municípios *Pr cs
seguiu manifestando sua preocupação,relativamente a denúncia que foi for
mulada pela Deputada Federal do PT,Irma Passoni e acentuou que enviou te
legrama a ilustre parlamentar,solicitando cópia do relatório que foi pre
parado para a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputa
dos,objetivando apurar a veracidade do envolvimento do ex-Prefeito. de
Aracaju,em atos de corrupção.Concluiu dizendo pela necessidade de se to
mar providências cabíveis,para que se- possa preservar a honorabilidade e
integridade'moral do Tribunal de Contas^A seguir foi concedida a palavra
ao Deputado Marcelo Ribeiro,fazendo severas críticas à administração do
Exm2 Sr.Presidente da República,tachando^ de descalabro administrativo, e
dlàse./da greve geral que está programada pelos trabalhadores brasileiros,

* 1" . em sinal de protesto contra o arrocho salarial e as injustiças sociais „
implantados por S .Exa.,através do Plano Verão.Concluiu dizendo do repú
dio do./povo brasileiro,principalmente os assalariados à política levada^-*
a efeito pelo Presidente José Sarney e disse do apoio do PT às reivindi/.
cações de todos trabalhadores brasileiros,mormente os sergipanos que já
não suportam o arrocho salarial.Este orador foi aparteado pelo Deputado*
Mareei© Deda.Por fim usou da palavra o Deputado Laonte Gama registrando1
a presença em Plenário do Deputado Estadual pelo PL do Estado da Bahia,
Alcindo da Anunciação que veio a Sergipe,acompanhar o andamento do inque
rito instaúrado pela Secretaria de Segurança Pública, objetivando apurar
a agressão física sofrida pelo Sr.Anselmó Augusto,Presidente da Associa
ção dos-Criminalistas de Sergipe,pelo Diretor do Instituto de Criminalís

. - 1 *
tica.Concluiu defendendo o afastamento do citado diretor das suas fim



ções,pelo.^tempo necessário a conclusão do inqVárito.A seguir passou-se à 
' '' ■ ORDEM DO DIA

Por número de assinaturas,foi deferido pela Mesa 
o Requerimento n2 05/89,de autoria do Deputado Laonte Gama,para que seja 
enviado expediente ao Exm® Sr.Presidente da República e aos Ministros da 
Justiça e Chefe da Casa Civil,manifestando a vontade do povo sergipanode 
ver no Superior Tribunal de Justiça a ser instalado,o Desembargador Luiz 
Carlos Pontes de Alencar,cujo nome integra a lista elaborada pelo Tribu 
nal Pederal de Recursos para preenchimento no cargo de Ministro da nova 
Corte de Justiça.Para EXPLICAÇÃO PESSOAL, usou da palavra o Deputado Car 
los Machado,para na qualidade de lider da bancada do PPL,convocar reuni 
ão da Comissão de Constituição e Justiça,objetivando a eleição do Presi 
dente e vice-Presidente respectivamente.No mesmo sentido usou da palavra 
o Deputado Re inaldo Moura na qualidade de Presidente da Comissão de Pi 
nanças.Nada mais havendo a tratar, o Sr .Presidente encerrou os trabalhos* 
determinando para a sessão seguinte a matéria constante da Ordem do Dia 
e mais o que ocorrer na forma regimental*

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe em, 13 de 
iíarço de 1989#

PRESIDENTE
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ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata do 8  3 Sessão Q'RT)TMifT?T&___________ da Assem.da Assem- Aprovada em sessão de 1 5  de MAEÇO

bléía Legislativa do Estado de Sergipet realizada no de 19 8 9

dia 1 4  de MAT?Cf) de 19 fíQ A Secretaria para os devidos fins.

J liLperiodo  da_3JLsessao legislativa do U & eqislaturo

PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA

Presidência do Exmo Sr.Deputado Francisco Passos. Se 
cretários os 3rs.Deputados: Eliziário Sobral e Aroaldo Santana.Comparece-
ram os Srs.Deputados: Francisco Passos,Eliziário Sobral,Aroaldo S'antana, ® 
G-uido Azevedo,Abel Jaco,Nivaldo Si liga,Carlos Machado,Dilson Cavalcante, 1 
DJenal Queiroz,Hildebrando Costa,Jeronimo Eeis,Joaldo Barbosa,Laonte Gama, 
Luciano Prado,Nicodemos Falcão e Eibeiro Rilho; (16).E ausentes os Srs. 
Deputados: Djalma Lobo,Eeinaldo Moura,Antonio Arimatéia,Carlos Alberto,’ 
Francisco Mendonça,Marcelo Deda,Marcelo Eibeiro e Luiz Mitidieri - sendo 
que este último encontra-se licenciado para tratamento de Saúde; (08). A 
Ata da sessão anterior foi lida e aprovada sem modificações.EXPEDIENTE. 0 
Sr. 12 Secretário procedeu a leitura do Expediente que constou da seguin 
te matéria: Eequerimento sem número de autoria do Deputado Luiz Mitidierd* 
Não houve matéria para 0 PEQUENO EXPEDIENTE, nem oradores inscritos para 
0 GRANDE EXPEDIENTE, pelo que, passou à

OEDEM DO DIA

De acordo cornos preceitos regimentais::; foi♦

deferido pela Mesa 0 Eequerimento sem número,de autoria do Deputado Luiz 
Mitidieri,solicitando (05) cinco dias de licença para tratamento de saúde/ 
conforme atestado medico.Não havendo oradores inscritos para EXPLICApãO ^ 
PESSOAL,nem quem quizesse fazer uso da palavra 0 Sr. Presidente,encerrou1 
os trabalhos determinando para sessão seguinte a matéria constante da Or 
dem do Dia e mais 0 que oôbrrer na forma do Eegimento Interno.*

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, em
14 de Março de 1989*

-Cont
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ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata da099Sessão_____ ORDINÁRIA  da Assem- Aprovada em sessão de 16 de MARÇO

bléio Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no 

dia 15 de MARCO de 19 89
de 19 89
A Secretaria para os devidos fins.

1 9 período da 3 9 sessSo legislativa da 1 1 9 legislatura

PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA

Presidência, do Exm9. Sr. Deputado.Francisco
Passos. Secretários os Srs. Deputados: Eliziário Sobral e Laonte Gama. 
Compareceram os Srs. Deputados;: Francisco Passos, Laonte Gama, Eliziá
rio Sobral, Jeronimo Reis , Aroaldo Santana, Guido Azevedo, Abel Jaco, 
Nivaldo Silva, Antônio Arimatèia, Carlos Machado, Djenal Queiroz, Fran 
cisco Mendonça, Hildehrando Costa, Joaldo Barbosa,e Nicodemos Falcão; 
(15).. E ausentes os Srs. Deputados: Djalma Lobo , Reinaldo. Moura, Carlos 
Alberto, Dilson CavalcanteLuciano Prado, Marcelo Deda, Marcelo Ribei
ro, Ribeiro Filho e Luiz Mitidieri - sendo que este ultimo encontra-se 
licenciado para tratamento de.saüde; C&9). A Ata da sessão anterior foi 
lida e aprovada sem modificações. EXPEDIENTE. O Sr. I9 Secretario pro
cedeu a leitura do Expediente que constou da seguinte matéria: Requeri 
mento n9 07/89 , de autoria do Deputado Djenal Queiroz. No PEQUENO 
EXPEDIENTE foi aprovado por unanimidade dos votantes o Requerimento n9 
07/89, de autoria do Deputado Djenal Queiroz, de pesar pelo passamen
to da Sra. Maria Ligia Rocha Novais, ocorrido no Ultimo sábado nesta 
cidade. Esta Propositura foi defendida pelo autor que da tribuna fez o 
necrológio da extinta e apoiada pelos Deputados: Laonte Gama e Nicode
mos Falcão que subscreveram o Requerimento. Não havendo oradores ..ins
critos para o GRANDE.EXPEDIENTE, passou-se à

Lei n9 45/89. Não havendo oradores inscritos para EXPLTCAÇÃO /PESSOAL, 
nem quem quisesse fazer uso da palavra, o Sr. Presidente encèrrou os
trabalhos determinando para a sessão seguinte a matéria constante da
Ordem do Dia e mais o que ocorrer na forma regimental.

ORDEM DO DIA

Em 39 discussão foi aprovado o Projeto de



em 15
Sala das Sessões da Assemhleia Legislativa do Estado de Sergipe, 

de março de 1989.
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ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata da 10 ?Sessão______ORDINÁRIA_____da Assem

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no 

dia 16 de MARÇO de 19 89
1 9 oeriodo da 5 9 sessão legislativa da 1 1  ° legislatura

Aprovada em sessão de 20 de MARCO 
de 19 89
A Secretaria para os devidos fins.

PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA

Presidência do Exm? Sr. Deputado: Francisco 
Passos. Secretlrios os Srs. Deputados: Eliziário Sobral e Aroaldo San
tana. Compareceram os Srs. Deputados: Francisco Passos, Laonte GamajElî  
zilrio Sobral, Aroaldo Santana, Abel Jaco, AntÕnio Arimateia,Carlos Ma 
chado, Dilson Cavalcante, Djenal Queiroz, Francisco Mendonça,Guido Aze_ 
vedo, Hildehraiido Costa, Joaldo Barbosa, Luciano Prado, Marcelo Dèda, 
Marcelo Ribeiro, Nicodemos Falcão, Nivaldo Silva,e Reinaldo Moura; (19). 
E ausentes os Srs. Deputados: Carlos Alberto, Jeronimo Reis, Djalma Lo 
bò , Ribeiro Filho e Luiz Mitidieri - sendo que este ultimo encontra-se 
licenciado para tratamento de saude; (05). A. Ata da sessão anterior, 
foi lida e aprovada sem modificações. Não houve matéria a ser lida no 
EXPEDIENTE. Inscrito para o PEQUENO -EXPEDIENTE, ocupou a tribuna o De
putado Marcelo Ribeiro, que reportando-se ao movimento grevista que 
foi realizado em todo' Brasil pela CUT e CGT, protestou contra o compor 
tamento que foi adotado pela Rede Globò,por atribuir fracasso ao cita
do movimento. Prosseguiu congratulando-se com a imprensa sergipana por 
aderir a greve, principalmente a TV Canal 4 e concluiu fazendo apêlo 
no sentido de que seja restaurada dentro do mais breve espaço de tempo, 
a reposição salarial dos trabalhadores brasileiros. Inscrito para o 
GRANDE EXPEDIENTE, ocupou a tribuna o Deputado Nicodemos Falcão,que re 
portando-se às reivindicações que foram feitas pelo Magistério Estadu 
al ao Sr. Governador do Estado, disse do empenho de S.Exa. no sentido 
de atender a laboriosa classe, dentro das atuais condições financeiras 
do Estado e prpfrs^gpiu lendo para conhecimento dos seus nobres pares,a 
tabela que/áerã encaminhada a esta Casa pelo Poder Executivo para vigo 
rar a pa/tir do mês ie abril, objetivando corrigir as distorções sala
riais dos proféssores sergipanos. Concluiu respondendo as indagações 
do Deputado /Carlos Machado. Ainda inscrito, ocupou a tribuna o Deputa
do MarteLo/Ribeiroy que inicialmente estranhou que nenhum deputado da 
bancadawo governp, tenha registrado o transcurso dos dois anos de admi
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nistração do Governador Antônio ' Carlos.Valadares e prosseguiu registran
do o transcurso na data de amanha'dos cento e trinta e quatro anos da Ci 
dade de Aracaju. Continuou fazendo uma analise retrospectiva do cresci
mento que classificou de desordenado da cidade, citando principalmente 
com a construção de conjuntos habitacionais. Concluiu externando sua pre 
ocupação com o atraso na conclusão da Usina Hidroelétrica de Xingo, que 
segundo afirmou, poder! proporcionar um racionamento de energia na regi
ão a cu^to prazo, acentuando a falta de empenho da bancada sergipana uno 
Congresso Nacional com relação ao problema. Por fim, ocupou a tribuna o 
Deputado Marcelo Deda, que reportando-se a greve geral que foi deflagra
dâ  pelas Centrais Sindicais do País, disse do exito alcançado pelos tra
balhadores do Brasil, e principalmente os do Estado de Sergipe, que de
monstraram sua insatisfação com a atual situação do País, o plano Verão 
e o arrocho salarial. Prosseguiu enaltecendo a paralização que foi leva
do a efeito pelos operários das industrias textéis, jornalistas, radia
listas, profissionais da imprensa em nosso Estado e apòs criticar severa 
mente a atitude da Rede Globo, que segundo .disse, procurou através das 
suas reportagens transmitir a opinião publica uma imagem negativa do mo
vimento grevista ■ em diversas capitais do País, concluiu acentuando o ca
ráter pacífico da greve. Não houve matéria a ser deliberada na Ordem Do

r
Dia, nem oradores inscritos para EXPLICAÇÃO PESSOAL. Nada mais havendo a 
tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos determinando para a ses
são seguinte a matéria constante da Ordem do Dia e mais o que ocorrer na 
forma regimental.

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado,de Sergipe, 
em 15 de março de 1989.



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata dc l l 9Sessâo_____ ORDINÁRIA  da Assem

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no 

dia 20 de MARÇO de 19 8 9_____

de 19 89
A Secretaria para as devidos fins.

Aprovada em sessão de 21 de MARÇO

Ü p e rio d o  do 3 9 sessão legislativa do 1 1 9 legislatura

PRESIDENTE OA ASSEMBLEIA

Presidência do Exm9 Sr. Deputado: Francisco
Passos. Secretários os Srs. Deputados: Eliziário Sobral , Nicodemos Fal. 
cão e Carlos Alberto. Compareceram os Srs. Deputados: Francisco Passos, 
Laonte Gama, Eliziário Sobral, Carlos Alberto, Jeronimo Reis,Carlos Ma 
chado, Dilson Cavalcante, Djalma Lobo, Djenal Queiroz, Guido Azevedo, 
Hildebrando.Costa, Joaldo Barbosa, Luciano Prado, Marcelo Deda,Marcelo 
Ribeiro, Nicodemos Falcão, Nivaldo Silva e Reinaldo Moura; (18). E au
sentes os Srs. Deputados: Aroaldo Santana, Abel Jacõ,. Antônio Arimatèia, 
Francisco Mendonça, Luiz Mitidieri,e Ribeiro Filho; (06). A Ata da se_s 
são anterior foi lida e aprovada sem modificações. EXPEDIENTE. O Sr. 
I9 Secretário procedeu a leitura do Expediente que constou da seguinte 
matéria: Requerimentos n9s 08 e .09/89, de autoria respectivamente dos 
Deputados: Nivaldo Silva e Marcelo Ribeiro e Ofício,- de autoria da ban 
Cada do PFL indicando o nome do Deputado Reinaldo Moura para substitu
ir o Deputado Carlos Alberto na vice-lederança e ratificando o nome do 
Deputado Carlos Machado, como líder da bancada do PFL. No PEQUENO 
EXPEDIENTE, foi aprovado em discussão unica o Requerimento n9 08/89 ,de 
autoria do Deputado Nivaldo Silva, de pesar pelo passamento do cidadão 
Salvador de Oliveira Brandão, ocorrido no dia 13 do corrente mes. Re
quereu ainda, fosse dado conhecimento da resolução desta Casa a família 
do extinto. Ainda em discussão unica, foi aprovado o Requerimento n9 
09/89, de autoria do Deputado Marcelo Ribeiro, de pesar pelo passamen
to do cidadão Paulo Roberto Azevedo de Oliveira, ocorrido no dia 15 do 
mês em curso, nesta capital. Requereu ainda, fosse dado conhecimento ;da 
resolução desta Casa ã família do extinto. Esta Propositura foi defen
dida pelo autor, que da tribuna fez o necrológio do extinto e apoiada 
pelo Deputado Eliziário.Sobral, inscrito para o GRANDE EXPEDIENTE, ocu 
pou a tribuna o Deputado Nicodemos Falcão que voltando a reportar-se

Cont.
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sobre malefícios do tabagismo ao ser humano, congratulou^se com a campa
nha que esta sendo encetada em nosso Estado contra o citado vício por 
trazer especialistas do sul do País, objetivando expor o mau causado pe
lo habito de fumar. Prosseguiu fazendo uma analise retrospectiva da acei 
tação da campanha por diversos seguimentos da sociedade e apos dizer da 
importância do objetivo do movimento para a humanidade, citou os graves 
perigos do hábito de fumar para a saüde humanaConcluiu congratulando-se 
com o Pastor José Passos pelo empenho que esta tendo na campanha contra 
o vício do fumo na Cidade de São Cristovão. Este orador foi aparteado p£ 
lo Deputado Djenal Queiroz. Ainda inscrito, ocupou a tribuna o Deputado 
MaVcelo Deda, que inicialmente associou-se ao moVimento que foi encetado 
contra o tabagismo e prosseguiu externando seu veemente protesto contra 
a falta de atendimento a dispositivos constitucionais por alguns propriei 
tàrios de fábricas em todo Rrasil, que segundo afirmou,não estão cumprin 
do o texto da Constituição relativamente â jornada de trabalho. Denunci- 

io u  a posição que estã sendo assumida pela Empresa Alpargatas contra os
seus operários e disse da necessidade do governo punir aquelas indus-' r
trias que não cumprem as dete'rminaçoes constitucionais através da políti 
ca de incentivos' fiscais condedidos pelo Estado. Nao havendo matéria a 
ser deliberada na.ORDEM DO DTA, nem quem quisesse fazer.uso da palavra em 
EX?L!CAÇÃO PESSOAL, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos determinando 
para a sessão seguinte a matéria constante da Ordem do Dia e mais o que 
ocorrer na forma regimental.

Sala das Sessões da Assembléia'Legislativa do Estado de Sergipe, 
em 20 de março de 1989.

PRESTDENTE

ESTA c o n f o r m
Secretaria da Assemt 

do Kstodo 

Aracaju,



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata da 129 Sessão ORDINÁRIA______da Assem.da Assem- Aprovada em sessão de 2 2 de MARÇO
bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no 

dia 21 de MARÇO de 19 8 9_____

de 19 89
A Secretaria para os devidos fins.

1~9 oeriodo da 5 9 sessão legislativa da l l 9 legislatura

PRESIDBtfrfe DA ASSEMBLÉIA

Presidência do Exm? Sr. Deputado: Francisco
Passos. Secretãrios os Srs. Deputados: Antônio Arimatéia, Eliziário So 
bral, Carlos Machado, Carlos Alberto e Jerònimo Reis. Compareceram os 
Srs. Deputados: Francisco Passos, Laonte Gama, Eliziário Sobral,Carlos 
Alberto, Jeronimo Reis, Aroaldo Santana, Abel Jacõ, Antonio Arimateia, 
Carlos Machado, Dilson Cavalcantje', Djenal Queiroz, Guido Azevedo, Hil- 
debrando Costa, Joaldo Barbosã^ Luciano Prado, Luiz Mitidieri, Marcelo 
Deda, Marcelo Ribeiro, Nicodemos Falcão, Nivaldo Silva, Reinaldo Moura 
e Ribeiro Filho; (22). E ausentes os Srs.. Deputados: Djalma Lobo- e Fran 
cisco Mendonça; (02). A Ata da sessão anterior foi lida e aprovada ̂ sem 
modificações. EXPEDIENTE. 0 Sr. I9 Secretário procedeu a leitura do Ex ,/■ 
pediente, que constou da seguinte matéria::Requerimentos n9s 10 e 11/89, 
de autoria respectivamente dos. Deputados: Marcelo Ribeiro e . Jeronimo 
Reis. Não houve matéria para o PEQUENO EXPEDIENTE. Inscrito para.o GRANDE 
EXPEDIENTE , ocupou a tribuna o Deputado Ribeiro Filho, lendo para que 
constasse dos anais, carta que lhe foi enviada por um vereador do Mun_i 
cípio de Lagarto, denunciando agressão que sofreu pelo Sr. Artur Reis, 
por solicitar o desligamento de um telefone publico, instalado na reŝ i 
dência do ex-Chefe do Executivo daquele município. Protestou contra a- 
titudes desta natureza e continuou manifestando sua estranheza ã reti
rada do nome de Sílvio Romero de uma praça na Cidade de Lagarto, para 
colocar o do ex-Prefeito e prosseguiu dizendo da necessidade da emani- 
cipação política da Colônia 13,em.face do abondono a que foi relegada 
pelo Poder Publico Municipal. Apelou para o líder do governo nesta Ca
sa, Deputado Nicodemos Falcão, no sentido de envidar esforços junto a 
S.Exa. á fim dê o promover meios, objetivando a abertura do Hospi
tal Nossa Senhora da Conceição, que estã causando sérios prejuízos ã 
população carente do Município de Largato. Concluiu congratulando-se 
com o Deputado Joaldo Barbosa por haver contribuido para que o Instir 
tuto Parreiras-Horta continue prestando relevantes serviços ã comuni-



dade sergipana e disse esperar a contribuição do Deputado Jeronimo Reis 
na apreciação do projeto de emanicipação da Colônia 13. Este orador.; foi 
aparteado pelos Deputados: Marcelo Ribeiro, Dilson Cavalcante e Joaldo 
Barbosa. Seguiu-se o Deputado Marcelo Deda, que reportando-se ã implanta 
ção da Reforma Agrãria no País, fez críticas a atitude do Exm9 Sr. Pres_i 
dente da Rèlpubli.ca, relativamente ao assuntoatravés do Decreto Lei n9 
2363, que limitou a area de terra no Nordeste. Continuou tecendo comenta 
rios sobre o acordo feito no Congresso Nacional, através de um processo 
de negociação sobre a extinção do MIRAD e apos manifestar-se favoravel ã 
revogação do citado Decreto, concluiu solicitando aos dirigentes do PMDB 
interferir junto a bancada federal, exigindo o fim do Decreto Presidenci 
al. A seguir passou-se ã

ORDEM-DO DIA

Em votação nominal foi rejeitado o Requerimen 
to n9 10/89, de autoria do Deputado Marcelo Ribeiro, com dez (.10) votos 
NÃO e oito (’08) votos SIM. Esta Propositura foi defendida pelo seu autor 
e apoiada pelos Deputados: Djenal Queiroz e Marcelo Dèda. 0 Deputado Ni
codemos Falcão manifestou-se contrario. Ainda em discussão unica, foi re 
jeitado por maioria de votos, o Requerimento n9 11/89, de autoria do De
putado Jerònimo Reis, tendo sido aprovada a Emenda Substitutiva, de aut£ 
ria do Deputado Eliziário Sobral. Foi declarada aprovada pela Mesa ã Re
dação Final do Projeto de Lei n9 45/88 .. Para. EXPLICAÇÃO PESSOAL, ocupou 
a tribuna o Deputado Ribeiro Filho, denunciando a falta de pagamento de 
energia.pelos 162 agricultores do setor de irrgigação no Município de La 
garto por deferência do ex-Prefeito Artur Reis e prosseguiu voltando a 
denunciar o^uso de "gato" nos contadores de energia pelo citado homem pu 
blico. Prosseguiu fazendo uma analise retrospectiva da administração pa_s 
sada do Município de Lagarto e finalizou denunciando irregularidades que 
segundo afirmou foram praticadas pelo ex-Chefe do Executivo Municipal. Se- 
guiu-se o Deputado Marcelo Dêda dando conhecimento ã Casa,haver recebido 
relatório elaborado pela Deputada Irma Pessone relatora da .Comissão de 
Fiscalização e Controle da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, 
sobre o envolvimento do Sr. Heraclito Rollemberg em abusos verificados 
na aquisição de computadores da ABM, destinados ã informatização de Pre
feituras Municipais. Concluiu afirmando estar aguardando a copia do depo 
imento prestado pelo atual Conselheiro do Tribunal de Contas para em no
me da bancada do PT, manifestar seu parecer com relação aos fatos denun
ciados no citado relatório. Por fim ocupou a tribuna o Deputado Jeronimo 
Reis, que reportando-se ãs acusações feitas a sua pessoa,,pelo Deputado 
Ribeiro Filho, disse da inveracidade das mesmas, tach;a_ndo-as de calunio
sas, principalmente quando se referiu ao ex-Prefeito Artur de'Oliveira Réis.



interesses do povo sergipano, especialmente da comunidade lagartense e
concluiu dizendo do trabalho profícuo.que :foi realizado no Município de
Lagarto pelo ex-Prefeito Artur Reis, durante a sua administração, vóltan
do a reafirmar a lisura com que aquele homem publico.se conduziu .diante
da Prefeitura Muncipal lagartense. Nada mais havendo a tratar, o Sr. ? re

sidente encerro,U;vos trabalhos determinando para a sessão seguinte a mate
ria constante da -Ordem do Dia e mais o que ocorrer no forma regimental.

*

Sala das Sessões * da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, 
em 21 de março de 1989.

ESTA CONFORME
Secretaria da Assembléia Legislativa

do Estodo dc



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata da 139Sessão_____ ORDINÁRIA _da Assem- Aprovada em sessão de 27 de MARÇO

bléia Legislativa do Esta*do de Sergipe, realizada no

dia Z i_ d e  MARÇO :de I9 J Ü

de 19 8 9

A Secretaria para os devidos fins.

1 9 período da 3 9 sessão legislativa da 1 1 9 legislatura
•=£

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

Presidência do Exm9 Sr. Deputado: Laonte Ga
ma. Secretários os Srs. Deputados: Eliziário Sobral e Marcelo Ribeiro. 
Compareceram os Srs. Deputados: Francisco Passos, Laonte Gama,Eliziário 
Sobral, Aroaldo Santana, Abel Jaco'\ Antônio Arimateia, Carlos Machado, 
Djenal Queiroz, Guido Azevedo, Joaldo Barbosa, Luciano Prado, Luiz Miti 
dieri, Marcelo Deda, Marcelo Ribeiro, Nicodemos Falcão, Nivaldo Silva, 
Reinaldo Moura,e Ribeiro Filh.o; ( 1 8 ) .  E" ausentes os Srs. Deputados: Car 
los Alberto, Jerõnimo Reis, Dilson Cavalcante, Djalma Lobo, Francisco 
Mendonça,e Hildebrando Costa; (06). A Ata da sessão anterior foi lida e 
aprovada sem modificações, Não houve matéria a ser deliberada.no EXPE
DIENTE, nem para .o PEQUENO:EXPEDIENTE. Inscrito para o GRANDE EXPEDIENTE, 
ocupou a tribuna o Deputado Ribeiro Filho, que reportando-se ao Requeri 
mento n9 1 1 / 8 9 ,  de autoria do Deputado Jeronimo Reis, aprovado em ses
são anterior** solicitando a relação nominal dos devedores de energia ele 
trica há mais de seis meses e cujos débitos não estejam quitados até o 
dia 20 de março, externou.^ sua estranhesa que o citado parlamentar,não 
tenha feito a solicitação com o respectivo nome da firma devedora, e cî  
tado entre outras a Radio Eldorado de propriedade do ex-Deputado José 
Raimundo Ribeiro..Prosseguiu afirmando que o débito de energia existen
te, foi em decorrência da administração do ex-Prefeito Artur Reis e ta 
chou o Reqúerimento de malicioso, porque tèm como objetivo desmoralizar 
as pequenas indüstrias, prejudicando o pequeno produtor do campo. Leu 
manchetes publicadas no Jornal do Brasil, que lhe foram enviadas pela 
senhora Maria Ines Resende, dando conta de irregularidades cometidas pe 
los deputados federais que compõem a Comissão Executiva da Câmara dos 
Deputados.e concluiu apelando para o Deputado. Jeronimo Reis, no sentido 
de preocupar-se mais com, a seriedade das proposituras que apresentar., nes 
ta Casa. Seguiu-se o Deputado Marcelo Ribeiro, que inicialmente fez re
paros âs bancadas,que dão sustentação política ao Exm9 Sr.,Governador do
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Estado nesta Casa, por haverem rejeitado o Requerimento n9 10/89, de sua 
autoria em sessão anterior, considerando a atitude atentatória ã credibi
lidade da administração publica estadual. Continuando, fez severas críti-í ■
cas ao procedimento que foi adotado pela Secretaria da Administração, por 
não divulgar o resultado do concurso publico que foi realizado para Fis
cal de Tributos da Secretaria de Estado da Fazenda e concluiu dizendo das-
necessidade de se moralizar o concurso publico externando sua preocupação- 
com possíveis alterações na relação dos aprovados. Não'houve matéria a ser 
deliberada na ORDEM DO DIA, nem^oradores inscritos para EXPLICAÇÃO PESSOAL.
0 Deputado Guido Azevedo usou da pala Pela Ordem para na qualidade de Pr£

í
sidente da Comissão de Constituição e Justiça, convocar reunião para logo 
apõs a sessão da Assembléia Estadual Constituinte, objetivando apreciar a 
matérda existente na referida. Comissão. Seguiu-se.o Deputado Djenal Quei-* 
roz, convocando, os membros da Comissão de Rèdação Final, objetivando •!. a 
instalação da mesma e a eleição do Presidente. No mesmo sentido usou ..da 
palavra o Deputado Luiz Mitidieri, convocando reunião da Comissão de Saü- 
de para eleição do Presidente. 0, Deputado Carlos Machado, usou, da '.palavra, na qual_i 
dade de líder da bancada, do PFL, para indicar a si propio e os Deputados 
Guido Azevedo e Nivaldo Silva, para substituir os Deputados Jeronimo Reis, 
Djalma Lobo-e Hildebrando Gosta, na reunião da Comissão de Saüde. Nada^ 
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, determinan, 
do para a sessáo seguinte a matéria constante da Ordem do Dia e mais o 
que ocorrer na forma regimental.

i.
Sala. das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, 

em 22 de março de 1989.

p^ ^ dentC'

ESTA CONFORME



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata dal 4'^ Sessão_________ORDINÁRIA_____  ___ da Assem

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada, no 

dia 27 de MARÇO de 19 89

.da Assem Aprovada em sessão de 2 8 de MARÇO
de 19 89
A Secretaria pare os devidos fins.

I  9 período da 5 9 sessão legislativa da 1 1 9 legislatura

PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA

Í--,!

Presidência do Exm?< Sr. Deputado: Francisco
Passos . Secretários os Srs. Deputados: Guido Azevedo e Dj alma*. Lobo. Com 
pareceram os Srs. Deputados: Francisco Passos, Laonte Gama, Eliziário 
Sobral, Carlos Alberto, Jeronimo Reis, Aroaldo Santana, Abel Jacõ, An-

Queiroz, Francisco Mendonça, Guido Azevedo,. Hildebrando Costa, Joaldo 
Barbosa, Luciano Prado, Luiz Mitidieri, Marcelo Deda, Marcelo Ribeiro, 
Nicodemos Falcão, Nivaldd*Silva, Reinaldo Moura e Ribeiro Filho; (24). , 
A Ata da sessão anterior foi lida.e aprovada sem.modificações. EXPEDI-

da seguinte matéria: Requerimento n9 1 2 / 8 9 ,  de autoria do Deputado Ni
codemos Falcão e Ofíci'0 do Secretário Especial para Reforma Administra 
tiva e Assuntos Extraordinários, Dr. Deoclêcio Vieira Filho.,No PEQUENO 
EXPEDIENTE, foi aprovado por unanimidade, o Requerimento n9 1 2 / 8 9 ,  de 
autoria do Deputado Nicodemos Falcão, 'de pesar pelo passamento do cida. 
dão, Josê Batista Filho, ocorrido no dia 25 (vinte e. cinco) do corren
te mês. Requereu ainda, fosse dado conhecimento da resolução desta Ca
sa a família do extinto. Esta Propositura foi defendida pelo autor,que 
da tribuna fez o necrologio do extinto. Inscrito para o PEQUENO EXPE
DIENTE ; ocupou a tribuna o Deputado Marcelo Ribeiro, que inicialmente 
registrou o transcurso no dia de hoje, do dia Nacional do Teatro, e 
apõs congratular-se em nome do Partido dos Trabalhadores, com todos 
aqueles que fazem o^teatro em todo Brasil, prosseguiu voltando a ex
ternar sua preocupação com a falta de divulgação por parte da Secreta 
ria da Administração, do resultado do concurso que foi feito para Fis
cal de Tributos obj etivando o preenchimento de vvagas na Secretaria de 
Estado da Fazenda. Concluiu solicitando o apoio dos seus nobres pares 
no sentido de que ajudem a esclarecer o problema através da aprovação

tonio Arimateia, Carlos Machado, Dilson Cavalcante, Djalma Lobo,Djenal

ENTE. 0 Sr.. I9 Secretário procedeu a leitura do Expediente que constou'
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de um requerimento que apresentará á Casa. Inscrito para o GRANDE EXPE
DIENTE , usou da palavra o Deputado Marcelo Deda, que referindo-se á esca 
lada de violência que segundo afirmou, esta acontecendo em nosso Estado, 
disse da necessidade de uma ação enérgica da Policia Militar,objetivando 
evitar que vidas preciosas sejam ceifadas por maginais. Prosseguiu denun 
ciando o crime que foi cometido contra o jovem, Josê Celestino da Silva, 
residente no Município de Simão Dias, que foi assassinado barbaramente 
na localidade denominada "Quilombo1', no Município de Lagarto, no desemp£ 
nho da.sua profissão de motorista'de taxi, com o objetivo de roubar o 
carro. Continuando, passou a fazer um relato de vários outros crimes que 
foram cometidos na ,‘idade de Simão Dias sem que sejam tomadas as provi
dências cabíveis e acentuou a grande incidência de tráfego de drogas que 
está existindo naquele município criando um clima de tensão para a comu
nidade local , com a prática de vários delitos contra cidadãos. Protestou 
contra a falta de festrutúra : da delegacia de polícia do Município de La-, 
garto para proceder'um policialmento preventivo, objetivando proteger os' 
cidadãos e .disse da necessidade de uma reflexão profunda pelos Srs. Depu 
tados sobre segurança publica em Sergipe em face da falta de interesse do 
Sr. Governador do :Estado sobre o assunto. Concluiu dizendo da necessida
de premente do Chefe do Executivo tomar um posicionamento serio para apu' 
rar todas as denuncias que são feitas contra a segurança publica, o.bjet^ 
vando a moralização do setor e a tranqüilidade ã família sergipana. Ain-  ̂
da inscrito, ocupou a triburià o Deputado Carlos Machado, que inicialmen- f  
te endossou as palavras do Deputado Marcelo Deda relativamènte a seguran 
ça publica em nosso"E-stado e continuou denunciando a grande incidência 
de roubo de gado que está existindo no sertão sergipano especialmente em 
Carira e municípios circunvizinhos, sem que a polícia possa tomar as 
providências necessárias por falta de estrutura. Disse da situação vexa
tória por que estão passando os pecuaristas daquela região e apelou para 
o Sr. Secretário da Segurança Publica tomar as providências cabíveis,ob
jetivando proteger os pecuaristas da ação nefasta dos ladrões de gado. 
Externou seu veemente protesto contra tais ocorrências e apelou para o 
Deputado Djenal Queiroz no sentido de solicitar um posicionamento da As
sociação dos: Criadores do Estado de Sergipe, objetivando coibir tais abu 
sos e concluiu apelando para o Sr. Governador do Estado no sentido de de

i
signar um delegado especial para-apurar tão .hediondos crimes contra os peque 
nos pecuaristas do sertão sergipano. Este orador foi aparteado pelo Depu 
tado Djenal Queiroz. Seguiu-se o Deputado Ribeiro Filho solidarizando-se 
com as palavras do Deputado Marcelo Deda relativamente a denuncia que fez 
do assassinato do Sr. Josê Evaldo Celestino dos Santos e passou a discor 
rer sobre os crimes que já denunciou nesta Casa praticados no Município 
de Lagarto. A seguir passou-se ã

ORDEM DO DIA



Em l9 discussão foi aprovado o Projeto de Lei
n9 0.2/89,. . Em. discussão unica foram aprovadas as Indicações n9s 11 e 19/891 
Para EXPLICAÇÃO PESSOAL, ocupou a tribuna o Deputado Ribeiro Filho, que 
reportando-se ao programa radiofônico levado ao ar pelo Deputado Reinal
do Moura, estranhou que o citado parlamentar na condição de radialista 
não tenha defendido o Sr. Governador do Estado das acusações populares e 
prosseguiu dizendo esperar que o Chefe do Executivo torne ..publico os no
mes de quem esta atrapalhando a sua administração e acentuou que o gran
de inimigo do Governador Antônio Carlos Valadares e a crise financeira 
que està atingindo o território nacional. Nada mais hàvendo a tratar, o 
Sr. Presidente encerrou os trabalhos determinando para a sessão seguinte 
a matéria constante da Ordem do Dia e mais o que ocorrer na forma .regi
mental .

Sala das-Sesseos da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe,^ 
em 2 7 de março: de 1989. \

. i'

PRESIDENTE /

i

ESTA CONFORME’ .



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata dol 5 9 Sessão ORDINÁRIA _ da  Assem

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no 

dia 28 de MARÇO Je 19 89____
1 9 período da 3 9 sessão legislativa do 1 1 ? legislatura

Aprovada em sessão de 29 de MARCO 
de 19 89
A Secretaria para os devidos fins!

PRESIDENTE OA ASSEMBLÉIA

Presidência do Exm9 Sr. Deputado: Francisco 
Passos. Secretários‘os Srs. Deputados: Eliziário Sobral e Carlos Alber 
to. Compareceram os Srs. Deputados: Francisco Passos, Laonte Gama, Car ■ 
los Alberto, Aroaldo Santana.* Abel Jaco, Antônio Arimatéia, Carlos Ma
chado, Djenal Queiroz, Joaldo Barbosa, Luciano Prado, Luiz Mitidieri, 
Marcelo Deda, Marcelo Ribeiro, Nivaldo Silva, Reinaldo Moura e Ribeiro
Filho; (17). E ausentes os-.Srs. Deputados: Jeronimo Reis, Djalma Lobo,1 tV;' ■
Francisco Mendonça; Guido'*Azevedo, Hildebrando Costa, Dilson Cavalcan
te (Ifcènci.ado párâ>rtratamento de saüde),e Nicodemos Falcão , (encon
tra-se viajando a serviço "da Constituinte); (07). A Ata da sessão ant£ 
rior foi lida e aprovada sem modificações. EXPEDIENTE. 0 Sr. I9 Secre
tário procedeu a leitura do Expediente que constou da seguinte matéria: 
Requerimento n9 1 3 / 8 9 ,  de autoria do Deputado Djenal Queiroz e Requerb 
mento S/N9, de autoria do Deputado Dilson Cavalcante, solicitando 20 
(vinte) dias de licença, por motivo de tratamento de saüde; Ofícios,do 
Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Vereador Eduardo Suplicy. 
e do Deputado Carlos Machado, Líder da Bancada do PFL em aditamento ao 
Ofício n 9 1 4 / 8 9 , indicando a si próprio e aos Deputados: Jeronimo Reis, 
Luciano Prado e Nivaldo Silva para compor a Comissão de Agricultura e 
Defesa do Meio Ambiente e Telex do Governador, AntÕnio Carlos Valada
res, do Deputado Bosco França, do Presidente da ASSINCRA/SE, Sr, Antô
nio Ferreira de Sales Filho, do Diretor Proprietário do Curso e Cole- ! 
gio Unificado, Sr. Augusto Bezerra, do Reitor da Universidade Federal j
de Sergipe, Professor Clodoaldo de Alencar Filho, do Ministro do Inte I

Irior, Dr. João Alves Filho, do Senador Lourival Baptista,do Deputado Gleno I 
Scherer, do Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Gran I 
de do Norte, Deputado Vivaldo Costa, do Presidente da Assembléia Legi.s'|| 
lativa de Rondônia, Deputado Oswaldo Piana, do Presidente da Caixa Eco I

j W j



nõmica Federal, Sr. Paulo Mandarino e do Presidente da Federação das As
sociações dos Servidores da Extensão Rural - FASER. Inscrito para o GRANDE 
EXPEDIENTE,. usou da palavra o Deputado Ribeiro Filho, que inicialmente 
deu as boas vindas ao vereador e representante do Povoado Jenipapo do mu 
nicípio de Lagarto, que se encontra em visita a este Poder e em seguida 
passou a ler nota publicada em Õrgao de imprensa, dando conta de que o' 
ex-Prefeito de Lagarto, Sr. Artur de Oliveira Reis esteja usando indevi
damente veículos da Prefeitura Municipal em benefício da Radio Progresso 
de sua propriedade. Continuou lendo varias denuncias publicadas em jor
nais do Estado, relativamente a atos de corrupção, que segundo disse, fo 
ram cometidos pelo Sr, Artur Reis, quando aquele homem publico esteve no 
comando do município na qualidade de prefeito e apõs reafirmar que seja 
favorável ã emancipação política dos Povoados Jenipapo e ColÕnia Treze, 
concluiu criticando veementemente as atitudes que estão sendo tomadas p£ 
lo ex-Prefeito do município de Lagarto e respondeu . aos apartes dos De
putados: Joaldo Barbosa, Marcelo Ribeiro, Carlos Machado, Marcelo Deda e 
Aroaldo Santana. Seguiu-se o Deputado Marcelo Deda, que reportando-se ao 
veto parcial aposto ao Projeto de Lei n9 55/89 , pelo Sr. Governador do 
Estado, externou seu veemente protesto contra o ato de S.Exa. que segun
do afirmou, irã de encontro principalmente aos interesses dos ipequenos 
produtores. Prosseguiu estranhando o não esclarecimento das razoes do ve 
to a alguns artigos da Ptropositura mormente pelos Dispositivos Constitu- 
cionais alegados na exposição de motivos e concluiu conclamando a seus 
nobres pares, no sentido de votarem contra o veto para que possa viger a 
Propositura originar',.. Não* houve matéria a ser deliberada na ORDEM DO DIA. 
Em EXPLICAÇÃO P E S S O A L usou da palavra o Deputado Nivaldo Silva, para na 
qualidade de Presidente em exercício da Comissão de Serviço Civil, convo 
car uma reunião para logo apõs a sessão plenãria, objetivando a eleição 
do Presidente e vice-Presidente da referida Comissão. 0 Deputado Carlos 
Machado na qualidade de Líder da Bancada do PFL, indicou os Deputadosr Car 
los Alberto e Reinaldo Moura para substituir os Deputados Nicodemos Fal
cão e Luciano Prado, na reunião da Comissão de Serviço Civil. Nada mais 
havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos determinando pa 
ra a sessão seguinte a matéria constante da Ordem do Dia e mais o que 
ocorrer na forma regimental.

Sala das Sessões da Assemb.eia Legislativa do Estado-de Sergipe, 
28 de março de 1989.

Cont.
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ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ato doJülSessâo_____ ORDINÁRIA _do Assem- Aprovado em sessão de 3Q de MARCO
bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no de 19 8 9  -

. dia 29  de MARÇO de I9_8_9 A Secretaria para os devidos fins.

_ 1 9 r -riodo da*> 3 9 sessão legislativa da 1 1 9 legislatura_r -rioao aa> j  Y sessão legislativa da l . L Y legislatura

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

Presidência do Exm? Sr. Deputado: Francisco 
Passos. Secretários os- Srs. Deputados: Eliziário Sobral e Djalma Lobo. 
Compareceram os Srs. Deputados: Francisco Passos, Laonte Gama, Eliziã- 
rio Sobral, Aroaldo Santana, Abel Jaco, Antônio Arimateia, Djalma Lobo, 
Djenal Queiroz, Guido Azevedo, Hlldebrando .Costa, Joaldo Barbosa, Luci 
ano Prado, Luiz Mitidieri, Marcelo.Deda, Marcelo Ribeiro, Nivaldo Sil
va, Reinaldo Moura e Ribeiro Filho; (18).. E ausentes os Srs.Deputados: 
Carlos Alberto, Jeronimo Reis, Carlos Machado, Francisco Mendonça, Dil_ 
son Cavalcante '(.encontra-se licenciado para tratamento de saüde),e Ni
codemos Falcão (encontra-se viajando a serviço da Constituinte); (06).
A Ata da sessão anterior foi lida e aprovada sem modificações. EXPEDI
ENTE . 0 Sr. 1° Secretario procedeu a leitura do. Expediente que constou 
da seguinte matéria: Telex do Juiz, Dr. Josê de Castro Meira. Não hou
ve matéria .para .o PEQUENO EXPEDIENTE, nem oradores inscritos para o 
GRANDE EXPEDIENTE, pelo que passou-se a

ORDEM DO D IA

Foram aprovados em discussão unica as Indi
cações n9s 2 2  e 2 5 / 8 8 ,  de autoria respectivamente dos Deputados:Dilson 
Cavalcante e Laonte Gama. Em EXPLICAÇÃO PESSOAL, usou da palavra o De
putado Marcelo Ribeiro, que voltando a reportar-se sobre o resultado 
do concurso publico para Fiscal de Tributos: Estadual, realizado pela 
Secretaria da Fazenda, fez reparos aos métodos utilizados para aplica 
ção das provas, que segundo afirmou, possibilitariam, irregularidades e 
concluiu elogiando o posicionamento tomado pelo Sr. Secretario da Admji 
nistração, por haver determinado a apuração das denüncias sobre possí- L 
veis.adulterações nos quesitos das provas. Nada mais havendo a tratar, 
o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, determinando para a sessão se-



guíinte^a*..matéria constante da Ordem do Dia e mais o que ocorrer na forma 
regimental.

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe,
em 29 de março de 1989,

PRESIDENTE

: .— t
21 s:̂ CRETARrtT- "

ESTA CONFORM



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
ESTADO DE SERGIPE

Ata da 1 7 9Sessao ORDINÁRIA   da Assem-.da Assem- Aprovada em sessão de 0 3  de

j- bléja Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no

dia 5Q de MARÇO de I9 j£ 9

de 19 89
A Secretaria para os devidos fins.

1 9 período da 5 9 sessão legislativa da_LLileg is la tura

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIÔ

Presidência do Exm9 Sr. Deputado: Francisco
Passos. Secretários os Srs. Deputados: Eliziário Sobral e Reinaldo Mou 
ra. Compareceram os Srs. Deputados: Francisco Passos, Laonte Gama, El_i 
ziãrio Sobral.;' Jeronimo Reis, Aroaldo Santana, Abel JacÕ, Antonio Ari- 
matêia, Carlos Machado, Djenal Queiroz, Guido Azevedo, Hildebrando Coŝ  
ta, Joaldo Barbosa, Luciano Prado, Luiz Mitidieri, Marcelo Deda, Marc£ 
lo Ribeiro, Nivaldo Silva e Reinaldo Moura; ( 1 8 ) .  E ausentes os Srs.De 
putadoê:'-Carlos Alberto, Djalma Lobo, Francisco Mendonça, Ribeiro Fi
lho;-Dilson Cavalcante (licenciado para tratamento de saüde) e Nicode
mos Falcão (encontra-se viajando a serviço da Constituinte); (06). A 
Ata da sessão anterior foi-lida e aprovada- sem modlficações. EXPEDIENTE. 
0 Sr. I9 Secretario procedeu a leitura do Expediente que constou da se 
guinte matéria: Requerimento n9 1 5 / 8 9 ,  de autoria do Deputado Reinaldo 
Moura e Requerimento S/N?, de autoria do Deputado Francisco Teles, so 
licitando 120 (cento e vinte) di.as.de licença para tratamento de saüde. 
N° PEQUENO. EXPEDIENTE, foi aprovado o Requerimento n9 1 5 / 8 9  , de auto
ria do Deputado Reinaldo Moura, para.que seja enviada mensagem de con
gratulações ao Marchand Ludovice Josêj diretor da LUDUS ART GALERIA, 
pela passagem do 5 9 (quinto) aniversário daquela Galeria de Arte,exten 
sivo a todos os funcionários. Inscrito para o PEQUENO EXPEDIENTE, ocu
pou a tribuna o Deputado Marcelo Ribeiro, que reportando-se a nota pu
blicada em vãrios orgãos de imprensa, relativamente ao pronunciamento 
que fez na sessão anterior, voltou a reafirmar que louvou a publicação 
do resultado do concurso püblico para Fiscal de Tributos Estadual e sa 
lientou a precipitação do Sr. Secretario da Administração, por haver 
divulgado nomes de funcionários envolvidos em possíveis irregularida
des no concurso. Continuou dizendo do descaso a que esta sendo relega
da a saüde e a educação nos âmbitos: Federal, Estadual e Municipal,pas_ 
sando a tecer considerações sobre a situação em que se encontram os 
hospitais e as unidades escolares do Estado, que segundo afirmou, en-



contrani-se sem condições de funcionamento por falta de material. Conclu
iu dando conhecimento R Casa, da realização no dia de hoje de um ato pu
blico promovido pelos professores do Estado, em comemoração'ao Dia Nacio^ 
nal de Luta dos Trabalhadores da Educação. Inscrito para o GRANDE EXPE
DIENTE , ocupou a tribuna o Deputado Nivaldo Silva, trazendo ao conheci-.^ 
mento do plenário, o clima de violência, que segundo afirmou, esta se vef 
rificando no município de Estância e continuou dizendo da situação finân 
ceira precãria da Prefeitura daquele município, deixada pela administra
ção passada ,do ex-Prefeito , Carlos Magno. Prosseguiu denunciando o clima 
de tensão que está existindo na cidade, em decorrência da ocupação de 
uma praça pelo empresário Jorge Leite, onde implantou uma fabrica de po_s 
tes, para instalação de energra^elétrica e externou sua preocupação com 
um possível conflito entre funcionários da SULGIPE e da Prefeitura Muni
cipal comandados pelo atual Prefeito, Valter Cardoso.. Concluiu t dizendo, 
esperar que sejam envidados esforços, objetivando encontrar,meios para* . i ■
evitar conseqüências desagradáveis. Seguiu-se o Deputado Marcelo Deda, 
que reportando-se a medida do Conselho Administrativo do DER, em trans
formar linhas urbanas de transportes coletivos exploradas pela Viàçãõ Pro 
gresso, em linhas suburbanas, manifestou-se contrario a tal atitude, por 
considerar onerosa e prejudicial aos usuários, principalmente aos idosos 
e estudantes, que utilizam o transporte coletivo, para comparecer ãs au
las no Campus Universitário. Prosseguiu dizendo da complexidade do pro-" fc.
blema e acentuou o interesse da Empresa Progresso em tal atitude, obje
tivando aumentar sua area de exploração, inclusive com a extinção da 
meia-passagem. Concluiu dizendo da necessidade de se envidar esforços,ob 
jetivando dar prioridade ao bom atendimento a todos aqueles que necessi
tam do transporte coletivo sem prejudicar os parcos recursos das comuni
dades carentes. Este orador foi aparteado pelos Deputados: Carlos Macha
do e,'Reina Ido Moura. A seguir passou-.se ã.

ORDEM DO DIA

Em discussão unica foram aprovadas as Indica
ções n9s 26, 27 e 28/88. 0 Sr. Presidente comunicou aos Srs. Deputados 
que deixaria de deferir o Requerimento do Deputado Francisco Teles, soli. 
citando 120 (cento e vinte) dias ’ de licença para tratamento de saüde, 
baseado em dispositivos regimentais que determinam que, quando a licença 
solicitada.ultrapassa a noventa dias, o parlamentar requerente terã que 
ser examinado por uma junta medica designada pela Mesa Diretora. Não ha^ 
vendo oradores inscritos para EXPLTCAÇÁO PESSOAL, o Sr. Presidente encer 
rou os trabalhos determinando para a sessão seguinte a matéria constante 
da Ordem do Dia e mais o que ocorrer na forma regimental.

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, 
em 30 de março de 1989,



PRESIDENTE
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ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ato do l':89Sessão____ ORDINÁRI A   da Assem

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no 

din 0 3  d . A B R IL  19 8 9

de 19 89
A Secretaria para os devidos fins.

Aprovada em sessão de 04 de ABRIL

1 9 oeriodo da 3 ° sessão legislativa da l l 9 leaislatura

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

Presidência do Exm9 Sr. Deputado: Francisco
Passos. Secretários os Srs. Deputados: Eliziário Sobral , Carlõs Macha
do e Jeronimo Reis. Compareceram os Srs. Deputados: Francisco Passos, 
Laonte Gama, Eliziário Sobral 5Jerônimo Reis, Carlos Machado,Djalma Lq 
bo, Djenal Queiroz, Guido Azevedo, Hildebrando Costa, Joaldo Barbosa, 
Luciano -Prado, Marcelo Deda, Marcelo Ribeiro, Nivaldo Silva e Reinaldo 
Moura; (15). E ausentes os Srs. Deputados: Carlos Alberto, Aroaldo San 
tana, Abel Jacõ, Antônio Arimateia, Francisco Mendonça, Luiz Mitidieri, 
Ribeiro Filho, Dilson Cavalcante (licenciado para tratamento de saü
de),e Nicodemos Falcão (encontra-se viajando a serviço da Constituin
te); (09.), A'Ata da sessão anterior , foi lida e aprovada sem modifica
ções. 'EXPEDIENTE. 0 Sr. 1° Secretario procedeu a leitura do Expediente 
que constou da seguinte matéria: Projeto de Lei n9 06/83,.de autoria 
do Deputado Carlos Machado. Não houve matéria para~t>. PEQUENO EXPEDIEN
TE . O Deputado Djenal Queiroz usou da palavra Pela Ordem, para na qua- 
l-idâ de de Líder da Bacanda do PDS, solicitar a Mesa, copia da Ata da 
sessão anterior, lida na presente sessão. Também Pela Ordem, usou da 
palavra o Deputado Laonte Gama, baseado em dispositivos regimentais,pa 
ra solicitar ã Mesa, a inclusão na Ordem do Dia da presente sessão, de 
um Requerimento de sua autoria e para comunicar aos Srs. Deputados, ha 
ver recebido telefonema de um parlamentar da Assembléia Legislativa de 
Alagoas, comunicando a este Poder, a presença em Xingo no dia de ama
nha do Ministro das Minas e Energia, Vicente Fialho, onde S.Exa. irã 
almoçar com todos os deputdos do vizinho Estado, objetivando discutir 
problemas, relativamente a obra de Xingo. 0 Sr. Presidente deferiu as 
solicitaçõesformuladas pelos Deputados Djenal Queiroz e Laonte Gama. 
Inscrito para o' GRANDE EXPEDIENTE, ocupou a tribuna o Deputado Marcelo 
Deda, que voltando a reportar-se sobre nota publicada na imprensa de
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Em 29 discussão foi aprovado o Projeto de Lei n? 0.2/89.. Para EXPLICAÇÃO 
PESSOAL, o Deputado Marcelo Deda usou da palavra Pela Ordem, para solici 
tar à Mesa providenciar a apuração pelo Plenário do Projeto de Lei de 
sua autoria, que visa proibir a instalação emnosso Estado de empresas 
que explorem o clorofluorcarbono. Solicitou ainda a designação de um re
lator especial, objetivando a tramitação da matéria. Nada mais havendo a-' 
tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos determinando para a ses
são seguinte a matéria constante da Ordem do Dia e mais o que ocorrer na-' 
forma regimental.

* T

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe,, 
em 03 de -abril'-de 1989.

PRESIDENTE

r ' .&

1? SECRETARIO



nossa capital acerca de possível indiciamento do ex-Prefeito de Aracaju e 
Presidente da Associação Brasileira dos Municípios, disse do depoimento 
prestado por aquele homem püblico a Deputada Irma Pessone relatora da sub 
Comissão Especial da SEPLAN; Continuou dizendo da comprovação através da 
auditoria feita por aquela Secretaria de intermediação de verbas pelo Mi
nistro Anihal Teixeira destinadas a pagamento de caixinhas e passou a ávs 

correr sobre a liberação de verbas para informatização dos municipios mes 

mo com pareceres contrários dos órgãos competentes, especificamente a 
SAREM ao pleito da *ABM, por julgar o convênio inviável. Verberou sobre o 
envolvimen-fo pessoal do Sr. Lucio Veríssimo no sistema de implantação de 
programasvpeía SISTRON, pertençente a um filho do cidadão acima menciona
do e leu conclusão do relatório'dando conta :de que :o Sr. Herãclito Rollemberg 
faltou com a verdade, quando afirmou haver escolhido a SISTRON para forn£ 
cer componentes eletrônicos em funçaó de sua notória qualificação. Conclu 
iu dizendo que em nenhum momento dos autos é dito que a conduta do Sr. He 
raclito Rollemberg ê passível de indiciamento e acentuou que irá acompa
nhar-o desenrolar do caso a nível nacional. Este orador foi aparteado pe
lo Deputado Djenal Queiroz. Seguiu-se o Deputado Marcelo Ribeiro, dando 
conhecimento I Casa, haver participado de um debate sábado proximo passa
do com estudantes de medicina da UFS, onde naquela oportunidade foram dis 
cutido.s vários problemas relativos a saüde em nosso Estado, inclusive com 
a participação do Sr. Secretário da Saüde, Dr. Gilton Rezende, que reco
nheceu, as serias dificuldades porque passa aquela Secretaria com a falta 
de recursos, alêm de ser favorável ã realização de uma Conferência Estadu
al de Saude. Prosseguiu verberando acerca da situação vexatória do Hospi- 

— ** ■ P*. - „tal Sao:-Va.cente de Paula, da cidade de Própria, que segundo disse, esta
funcionando precariamente devido a falta de recursos e apos defender uma 
remuneração condigna para os profissionais da área, concluiu convocando 
os Srs. Deputados, membros da Comissão de Saüde desta Casa, no sentido 
de envi.dar esforços pará. a melhoria do citado sistema em nosso Estado. Por 
fim , ocupou a tribuna o Deputado Jerónimo Reis, lendo para conhecimento 
dos Srs. Deputados, Carta de Princípios, elaborada em decorrência de uma 
reunião de prefeitos municipais, do Estado da Bahia, realizada na cidade de 
Itabuna, onde decidiram acionar a justiça comum, objetivando anistia das 
dívidas dos municípios, para com o IAPAS, por não se encontrarem em condji 
ções de saldar os referidos débitos. Concluiu dizendo do levantamento das 
dívidas, que está sendo feito por aquele Õrgão Federal, sobre os débitos 
existentes, na Prefeitura Municipal de Lagarto e acentuou a necessidade 
dos prefeitos sergipanos em adotarem as mesmas medidas levadas e efeito 
pelos diversos chefes de executivos municipais baianos. A seguir pas
sou-se ã

ORDEM DO DIA



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ato do I9 fts«s fio O R D IN Ã R IA   da Assem- Aprovada em sessão de 0 5  de A R R T I

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no 

dia 04 de ABRIL de 19 89
de 19 89
A Secretaria para os devidos fins.

l - ° _  oeriodo da 3 9 sessão legislativa da_U _9 legislatura

jPRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

Presidência do Exm9 Sr. Deputado: Francisco 
Pàssos. Secretários os Srs. Deputados- Guido Azevedo, Antônio Arima
teia e ''Carlos- Alberto. Compareceram os- Srs:. Deputados: Francis;co Pas-

aldo Santana, Abel JacÔ, Antônio ArimatÕia, Carlos Machado , Dj-enal Que^ 
roz, Guido Azevedo, Hildebrando Costa, Joaldo Barbosa, Luciano Pra- 
do:j , Luiz Mitidieri, Marcelo Deda, Marcelo Ribeiro,Nivaldo Silva , 
^Reinaldo Moura e Ribeiro Filho; (20).. E ausentes os Srs. Deputados: DjaĴ  
ma Lobo, Francisco Mendonça, Dilson Cavalcante (licenciado para trata
mento de saüde) e Nicodemos Falcão (encontra-se viajando a serviço da 
Constituinte) ; (.04). A Ata da sessão anterior foi lida e aprovada sem 
modificações. EXPEDIENTE. 0 Sr. I9 Secretario procedeu a leitura dò Ex- 
pedifite que constou da seguinte matéria: Projeto de Resolução n9 03/89 , 
de autoria do Deputado Djenal Queiroz; Indicações n9s 01, 02 e 03/89, 
todas de autoria do Deputado Laonte Gama; Requerimento n9 16/89, de au 
toria do Deputado Laonte Gama e Ofício do Secretario Especial para a 
Reforma Administrativa e Assuntos Extraordinários, Dr. Deoclecio Viei
ra Filho. No PEQUENO EXPEDIENTE, foi aprovado o Requerimento n9 16/89, 
de autoria do Deputado Laonte Gama, de congratulações ao Sr. Manoel Pe 
reira, pela sua vitória na eleição para Presidente da Cooperativa Agrí 
cola Mista de Irrigação de Betume - CAMIB,. Inscrito para o GRANDE ÜEX- 
PEDIENTE., ocupou a tribuna o Deputado Ribeiro Filho, que inicialmente 
enalteceu obras que foram realizadas pelo ex-Governador Joãcí Alves Fi
lho, especialmente o Projeto Chapeu de Couro, que visa a fixação do ho 
mem do campo ã terra e em seguida voltou a verberar acerca da denuncia 
que fez em sessão anterior, relativamente ao corte de ãgua no municí
pio de Lagarto por parte da atual administração municipal. Prosseguiu 
lendo notícia publicada em um õrgão de imprensa, dando conta de que o 
Deputado Jeronimo Reis, vice-Prefeito da cidade de Lagarto, e um dos

sos, JLaonfe Gama, Eliziário Sobral, Carlos Alberto, Jeronimo Reis,Aro



responsáveis pelo corte de água e apelou ap citado parlamentar, no senti, 
do de não continuar adotando tal comportamento, objetivando evitar fatos 
desagradáveis. Continuou contestando afirmações feitas pelo Deputado Je- 
rônimo Reis, quando aquele parlamentar declarou em uma emissora de rádio 
que sua pessoa estaria votando .favoravelmente a projetos do governo, com 
o objetivo de conseguir através de S.Exa. a não eletrificação dos lagar- 
tenses e disse da necessidade da aprovação do Projeto de Resolução que 
foi apresentado pelo Deputado Djenal Queiroz na tarde de hoje. Concluiu^ 
defendendo o enxugamento da máquina administrativa estadual e denunciou

-í f! * 'o excesso de funcionários públicos ociosos, em um posto da COHIDRO no mu, f ' 
nicípio de'Lagarto. Este orador-foi aparteado pelo Deputado Guido Azevef - 
do. Seguiu-se o Deputado Jeronimo Reis, que reportando-se a nota publica 
da em õrgão de imprensa, dando conta de que o Sr. Edson Rastos não consõ 
guiu a sua matricula na escola Cenecista Laudelino Freire do . município 
de Lagarto por influencia do ex-Préfe.ito Artur Reis e da sua pessoa, pro 
testou contra tais afirmações e acentuou que os estabelecimentos de 'cnsî  
no lagartenses não aceitaram matricular o Sr. Edson Bastos por ser , uma 
pessoa reconhecidamente incompetente com quociente de inteligência abai
xo do,,normal. Concluiu lendo para conhecimento dos Srs. Deputados,ofício 
circular que foi expedido pelo Prefeito Zeze Rocha a todos os habitantes 
do Povoado Santo Antônio do município de Lagarto determinando o desliga
mento da instalação de água em todas as residências que foram autoriza
das pela COHIDRO. Por fim, ocupou a tribuna o Deputado Marcelo Deda, re
gistrando para conhecimento da Casa a mobilização que fói levada a efei
to pelô  Magistério Publico em nosso Estado na semana prõxima passada reî  
vindicandd o cumprimento-das garantias constitucionais e disse da visita 
que e feita diariamente aos Srs. Deputados por aquela classe funcional,, 
objetivando reclamar os seus legítimos direitos através do Piso Nacional 
de Salários estipulado' para os professores. Disse do desejo da classe em 
ser ouvida pelo Sr. Governador do Estado e registrou a presença da comrs 
são de professores nas galerias. Concluiu colocando os prástimos do Par
tido dos Trabalhadores ã disposição dos mestres na defesa dos mais lídi
mos direitos. A seguir passou-se à

ORDEM DO DIA

Em discussão Unica e em votação secreta, foi 
aprovado o Projeto de Resolução n9 01/89, com 13 (treze) votos SIM, 04 
(quatro) votos‘NÃO, 01 (um) voto BRANCO e uma abstenção. Na discussão 
desta Propositura o Deputado Laonte Gama usou da palavra para solicitar 
a rejeição pelos seus nobres pares. Ainda em discussão unica e em vota
ção secreta, foi aprovado o Projeto de Resolução n9 02/89, com 16 (deze£ 
seis) votos-’ SIM, 02 (dois) votos NÃO e 01 (uma) abstenção. Na discussão 
desta Propositura o Deputado Ribeiro Filho manifestou-se favorável a a-



provação e o Deputado Jeronimo Reis. contrário. Os Deputados Reinado Mou
ra e Marcelo Déda serviram de escrutinadores em ambas as votações. Para 
EXPLTCAÇAO^PESSOAL, usou da palavra o Deputado Jeronimo Reis, que repor
tando-se. ã apr.ovaçao do Projeto de Resolução n9 02/89 , que nega licença 
para^ processar criminalmente o Deputado Ribeiro Filho, acentuou que con- 
tinuarl insistindo nas suas denuncias, objetivando conseguir processar o 
citado parlamentar. 0 Deputado Guido Azevedo usou da palavra para na qua 
lidade de Presidente da Comissão de Constituição e Justiça,convocar reu
nião para logo apõs a sessão da Assembléia Estadual Constituinte, objeti^
vando^a apreciação da matéria em tramitação, 0 Deputado Carlos Machado.

, < * v • ’ 'h£na qualidade .dé Líder da Bancada do PFL, indicou o Deputado Nivaldo Snl-;'
va para substituir ao Deputado Nicodemos Falcão na referida Comissão. Na
da mais havendo ã tratar, o Sr. Presidente encerrou' os trabalhos deternú
nando para a sessão seguinte a matéria constante da Ordem do Dia e mais
o que ocorrer na forma regimental. ^

J •

Sala das Sessões da^Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, 
em 04. de abril de 19 89.

PRESIDENTE

* $ T A  C O N F O R M E

, Secretaria da Assemblé-'



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata d q £ ^ S e s s â d l ORDINÁRIA .da Assem- Aprovada em sessão de 0 6  de A b r i l

biéia ^Leg is la tivav do Estado de Sergipe, realizada no de 19 89
dia 0 5  deA b r l l  de 19 8 0

. 1 S oeriodo da 3 3  sessão legislativa da 1 1  l egislatura

A Secretaria para os devidos fins.

i

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

Presidência do Exme. Sr. Deputado Prancisco'11 * V,
,  ,  tPassos. Secretários os Srs. Deputados: Eliziário Sobral e Heinaldoj Mou

ra, Compareceram os Srs. Deputados: Prancisco Passos, Eliziário Sobral, 
Carlos Alberto, Jeronimo Heis, Aroaldo Santana, Abel Jacó, Antonio Ari- 
matéia, Carlos Machado, Djalma Lobo, Djenal Queiroz, Cuido Azevedo, Hil 
debranco Costa, Joaldo Barbosa, Luciano Prado, Luiz Mitidieri, Marcelo1 
Deda, Marcelo Ribeiro, Nicodemos Palcão, Nivaldo Silva,Reinaldo Moura , 
e Ribeiro Pilho; (21). E ausentes os Srs. Deputados: Laonte Gama, Pran- 
cisco Mendonça e Dilson Cavalcante- sendo que este último encontra -se 
licenciado para tratamento de saúde; (03). A ata da sessão anterior,foi 
lida e aprovada sem modificações. EXPEDIENTE. 0 jSr. le Secretário proc£ 
deu ã leitura do Expediente, que constou da seguinte-matéria: Indicação 
nS 04/89 de autoria do Deputado Ribeiro Pilho e Requerimentos n^s 17 e 
18/89j de autoria, respectivamente, dos Deputados laonte Gama e Carlos1 
Machado. Não houve matéria a ser deliberada no PEQUENO EXPEDIENTE. Ins
crito para o GRANDE EXPEDIENTE, ocupou a tribuna o Deputado Marcelo Ri
beiro que inicialmente discorreu sobre a disseminação de tóxicos, que 
segundo, afirmou está atingindo a juventude sergipana, e disse da ne - 
cessidade premente de envidar esforços objetivando reprimir os respon - 
sáveis pelo tráfego de drogas para salvaguardar o futuro dos jovens bra 
sileiros e particularmente os sergipanos. Prosseguiu verberando sobre * 
os efeitos maléficos para a sociedade em geral, causadas pelo alcoolis
mo, através de deterioração fisica e moral causada pelo vicio a toda hú
manidade e acentuou a necessidade de uma conscientização da sociedade 1 
qomo, um todo, sobre o grande perigo do alcoolismo para o ser humano 
Prosseguiu congratulanão-se com o grupo dos Alcóolicos Anônimos de Ser
gipe pelo transcurso dós; 15,anos- de fundaçao, destacando o'trabalho meri
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tério que vem sendo realizado pelo citado grupo em prol do povo sergipa
no através do combate ao alcoolismo* Concluiu apelando para imprensa em 
geral no sentido de difundir ;com frequência o trabalho dos Alcóolicos A-

í *nônimos, para;que os-alcoólatras procurem se livrar do vício através de
médidas.iadêqukdas. Este orador foi aparteado pelos Deputados Marcelo De- 

i ■ . f '  S-J-da e c o d e m ò s  Falcão. A seguir passou-se à

ORDEM DO DIA ' « - I

Foram declaradas aprovadas as Redações Finais dos Projetos,^
de Jííeŝ olução n^siOl e 02/89. Por números de assinaturas, foram deferidos'/
pela Mesa, os Requerimentos n^s 17 e 18/89. 0 primeiro de autoria do;.Depu'
tado Laonte Gama, pedindo urgência para os Projetos de Lei n^s: 43/38 ;01,
03, 04 e 05/89. 0 segundo ,de autoria do Deputado Carlos Machado, também 1
pedindo urgência e dispensaVde todas as exigências para 0 Projeto de5;'. Dei
n® 07/89. Em EXPLICAÇÃO PESSOAL, usou da palavra 0 Deputado Marcelo Ribei
rò, para, na qualidade de Presidente da Comissão de Saúde, convocar reuni- 

.vão pára logo apos a sessão da Assembléia Estadual Constituinte. 0 Deputa
do Carlos Machado, usou da palavra na qualidade de Líder da Bancada íh do 
PPL, para indicar 0 Deputado Nivaldo Silva em substituição ao Deputado Je 
rônimo Reis, na reunião da referida comissão. Nada mais havendo a tratar,
0' Sr. Presidente encerrou os trabalhos determinando para a sessão seguin^

*
te a matéria constante da Ordem do Dia e mais 0 que ocorrer na forma regjL 
mental.

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado de Ser
gipe, êm 05*.:dé .Abrillde 1989.

PRESIDENTE

12 seceetírio

ESTA CONFORME
Secretaria 

do

Aracaju j

/ • V
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ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata da_21iSessão________ O R D TN Ã R TA_______da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no 

dia 06 de A B R IL  de 19 89

1 9 oeriodo da 5 ? sessão legislativa da 1 1 ^ legislatura

Aprovada em sessão de 1 0  de A B R IL  

de 19 89
A Secretaria para os devidos fins.

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

Presidência do Exm9 Sr. Deputado: Francisco 
Passos. Secretários os Sr.̂ . Deputados: Carlos Machado e Carlos Alberto. 
Compareceram os Srs. Deputados: Francisco Passos, Laonte Gama, Elizia- 
rio Sobral, Carlos Albèrto, Aroaldo Santana, Abel Jacõ, Antônio Arima- 
têia, Carlos Machado, Djalma Lobó,., Djenal Queiroz, Guido Azevedo, Joá_l 
do Barbo, Luciiano Prado, Luiz Mitidieri, Marcelo Deda, Marcelo Ribeiro, 
Nicodemos Falcão, Nivaldo Silva,e Reinaldo Moura; (.19). E ausentes os 
Srs. Deputados: Jeronimo Reis, Francisco Mendonça, Hildebrando Costa, 
Ribeiro Filho e Dilson Cavalcante - sendo que este Ultimo encontra-se 
licenciado para tratamento de saüde; (.05). A Ata. da sessão anterior, 
foi lida e aprovada sem modificações. EXPEDIENTE. 0 Sr. I9 Secretario 
procedeu a leitura do Expediente que constou da seguinte matéria: Ofí
cio do Presidente da Associação Nacional de Municípios Limítrofes e Pro 
dutores de Petróleo - ANAMPEP. Não houve matéria para o PEQUENO EXPE
DIENTE , nem oradores inscritos para o GRANDE EXPEDIENTE,. pelo que pas
sou-se ã

ORDEM DO DIA

Em 39 discussão, foi aprovado o Projeto de 
Lei n9 02/89. Foram promulgadas pela Mesa as Resoluções n?s 01 e 02/89, 
que negam licença para processar criminalmente, respectivamente, os De; 
putados: Laonte Gàma e Ribeiro Filho. Não havendo oradores inscritos 
nem quem quisesse fazer uso da palavra em EXPLICAÇÃO PESSOAL, o Sr.Pre 
sidente encerrou os trabalhos, determinando apra a sessão seguinte a 
matéria constante da Ordem do Dia e mais o que ocorrer na forma cregir 
mental.

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado de Sergi- 
em , em 06 de abril de 19 89. /T )



PRESIDENTE
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ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata da 22 9SessÕo o r d t n S r t a _da Assem

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no 

dia 1 0  de A B R I L  de 19 8 9

1 9 periodo da 3 ? sessão legislativa da_H £leg is la tura

Aprovada em sessão de 11 de A R R T L  

de 19 89
A Secretaria para os devidos fins.

^  '
PRESIDENTE DA ASSÊMBLEIA

Presidência do Exm9 Sr. Deputado: Francisco 
Passos. Secretários os Srs> Deputados: Eliziário Sobral e Laonte Gáma. 
Compareceram os Srs. Deputados: Francisco Passos, Laonte Gama, Eliziá
rio Sobral, Carlos Machado, Dilson Cavalcante, Djenal Queiroz, Guido, 
Azevedo, Hlldebrandò Cos-tá, Joaldo Barbosa, Luciano Prado,Marcelo Deda, 
Marcelo Ribeiro, Nicodemos Falcão, Reinaldo Moura e Ribeiro Filho; (15). 
E ausentes os Srs. Deputados: Carlos Alberto, Aroaldo Santana, Abel Ja 
cõ, Antônio Arimatlia, Djalma Lobo, Francisco Mendonça, Luiz Mitidieri, 
Nivaldo Silva e Jeronimo Reis - sendo que este último encontra-se li
cenciado para tratamento de saüde; C 0 9 ). A Ata da sessão anterior foi 
lida e aprovada sem modificações. EXPEDIENTE. 0 Sr. I9 Secretário pro
cedeu a leitura do Expediente que constou da seguinte matéria: Requeri 
mento n9 1 9 / 8 9 . ,  de autoria do Deputado Jeronimo Reis, solicitando 10 

(dez) dias de licença 'para tratamento de saüde e atestado médico, con
siderando o Deputado Dilson Cavalcante apto a reassumir as suas fun
ções parlamentares. Não houve matéria para o PEQUENO EXPEDIENTE.. ; Inŝ  
crito para o -GRANDE EXPEDIENTE, ocupou a tribuna o Deputado Eliziário 
Sobral que reportando-se ã Mensagem Governamental que reajusta venci
mentos do funcionalismo público enviada a esta Casa pelo Exm9 Sr. Go
vernador do Estado, passou a ■ fazer uma análise retrospectiva sobre a a 
plição do. ICM para a arrecadação estadual. Continuando, fez veemente 
apelo para o líder do governo e para o Secretário para Assuntos Parla
mentares, no sentido de levarem a sugestão para o Chefe do Executivo, 
objetivando a criação de reajuste mével para o funcionalismo público, 
de acorde com o índice inflacionário para que sejam evitados os abonos 
concedidos pelo governo todas as vezes que determinadas classes funcio 
nais passam a.perceber salários inferiores ao Piso Nacional de Salári
os. Prosseguiu dizendo da avaliação que foi feita da Nova Constituição

É )



Brashleira pelo Dr. Manuel Gonçalves Moreira Filho, onde segundo afirmou, 
foram detectadas varias contradições e apelou para o Sr. Presidente no 
sentido de que fàça chegar ao Senado Federal expediente, objetivando dirjl 
mir os obstáculos para tramitação da mensagem que indica o Desembargador 
Luiz Carlos Fontes de Alencar para Ministro do Superior Tribunal de Justi 
ça. Concluiu trazendo ao conhecimento da Casa as modificações que estão 
sendo feitas no Regimento Interno da Câmara Federal, pelo Deputado Nelson 
JobimPresidente da Comissão, de Constituição e Justiça daquela Casa Le
gislativa, dando prerrogativas às Comissões competentes â aprovação de 
Proj etosficando restritas ao plenário apenas as matérias polemicas e 
que exijam,discussões detalhadas. Este orador foi aparteado pelo Deputado 
Marcelo Ribeiro. Seguiu-se o Deputado Marcelo Ribeiro, que reportando-se 
ao'Projeto de Lei que reajusta vencimentos do funcionalismo publico esta
dual, afirmou que a propositura mantêm uma política de arrocho salarial e 
em seguida passou a discorrer acerca do gasto abusivo de dinheiro publico, 
que segundo disse, está sendo executado pelo Sr. Governador, através de 
publicidade, em detrimentos dos parcos recursos que percebem os servidores 
do Estado. Prosseguiu trazendo ao conhecimento da Casa, dados fornecidos 
pela Associação dos Servidores que comprovam a grande defasagem salarial 
dos funcionários públicos estaduais ;e manifestou sua preocupação com a 
concessão de altos benefícios a um determinado grupo de funcionários da 
Secretaria deste Poder, que considerou uma afronta aos mínimos interesses 
dos demais servidores. Concluiu apelando para os seus nobres pares,no sen 
tido de. se fazer uma análise aprofundada do Projeto de aumento de venci
mentos dos servidores públicos, para que sejam evitadas possíveis injushi 
ças. A seguir passou-se ã *;J

ORDEM DO DIA

Foi deferido pela Mesa o Requerimento n9 19/89, 
de autoria do Deputado Jerônimo Reis, solicitando 10 (dez) dias de licen
ça para tratamento de saúde a partir do dia 10 do corrente. Em EXPLICAÇÃO 
PESSOAL, usou da palavra o Deputado Guido Azevedo, para na qualidade de 
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, convocar reunião para 
logo apõs a sessão plenária. No mesmo sentido, usou da palavra o Deputa
do Reinaldo Moura, para na qualidade de Presidente da Comissão de :Econo- 
mia e Finanças, convocar reunião para amanhã apõs a reunião da Comissão 
de Serviço Civil. O Deputado Marcelo Ribeiro, usou da palavra para lembrar 
aos Srs. Deputados a audiência com o Sr. Secretario da Saúde hoje âs 17:00 
horas. Por fim, usou da palavra o Deputado Nicodemos Falcão, para na qua
lidade de vice-Presidente da Comissão de Serviço Civil, convocar reunião 
para amanhã logo apõs a sessão da Constituinte. Nada mais havendo a tra
tar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, determinando para a sessão 
seguinte a matõria constante da Ordem do Dia e mais o que ocorrer na. forma 
regimental.



PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata do23_rSessâo ORDINÁRIA da Assem- Aprovada em sessão de 12 daAbril
bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no 

dia 1 1  deA b r i l  de 19 89

1 -  oeriodo da 3 -  sessão legislativa da 1 1 3  legislatura

de 19 89
A Secretaria para os devidos fins.

PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA

Presidência do Exm2. Sr. Deputado Prancisco 1 
Passos. Secretários os Srs. 'Deputados: Eliziário Sobral e Carlos Macha
do. Compareceram os Srs. Deputados: Prancisco Passos, Eliziário Sobral,
Jeronimo Reis, Aroaldo Santana, Antonio Arimateia, Carlos Machado, Dil
son* Cavalcante, Djalma Dobo, Djenal Queiroz, Guido Azevedo, Hildebrando 
Costa, Joaldo Barbosa, Luciano Prado, Luiz Mitidieri, Marcelo Deda, Mar 
ceio Ribeiro,,.Nicodemos Falcão, Nivaldo Silva, Reinaldo Moura e Ribeiro 
Pilho; (20). E ausentes os Srs. Deputados: Carlos Alberto, Abel Jaco , 
Prancisco Mendonça e Laonte Gama- Sendo que este ultimo encontra-se via 
jando a serviço da Assembléia; (04). A ata da sessão anterior foi lida1 
e aprovada sem modificações. EXPEDIENTE: 0 Sr. 12 Secretário, procedeu* 
à leitura do Expediente, que constou da seguinte matéria: Atestado Mé - 
dico, considerando o Deputado Jeronimo Reis, apto a reassumir suas fun
ções parlamentares no dia de hoje; Ofícios do Presidente da Associação1 
dos Funcionários do BRBE* do Rio Grande do Sul, Deputado Carlos Alberto 
Vargas Porto e do Presidente da Comissão Capitular do Poder Legislativo 
do Estado do Mato grosso', Deputado Estadual Joao Bosbo. Inscrito para o 
GRANDE EXPEDIENTE, ocupou a tribuna o Deputado Eliziário Sobral que re
portando-se ao pronunciamento que fez nesta Casa a mais de um ano ape - 
lando para o Sr. Governador do Estado, no sentido de envidar esforços , 
através do DER, objetivando a recuperação de uma ponte na rodovia que 
liga o município de Itaporanga D 1 Ajuda ào Povoado Caueiras,. estranhou1 
que :vua-Ex& ainda nao tenha tomado as providências cabíveis. Continuou' 
.dizendo dos graves prejuízos que o problema tem causado a todos aqueles 
que necessitam trafegar, por aquela rodovia, principalmente ao municí
pio em face das dificuldades que estão existindo para o escoamento ès-da 
produção de coco do povoado Caueiras e protestou contra a construção de 
um desvio, que segundo disse, já foi destruido pelas últimas chuvas o - 
brigando aos transeuntes trafegarem pela praia do Abais. Concluiu ren^-



vando o seu apelo aos lideres do governo e da bancada do PPL nestassCasa 
no^sentido envidarem esforços objetivando a construção da referida pon
te para que o processo de comercialização do coco naquela região não 
sofra interrupção; Seguiu-se o Deputado fercelo Ribeiro, que inicialmen 
te comunicou a Casa haver comparecido a Secretaria da Saúde, juntamente 
com o Deputado Reinaldo Moura, onde em audiência que mantiveram com o 
Sr, Secretário, disse do posicionamento daquele homem público, relati
vamente aos graves problemas do sistema de saúde em nosso Estado. Pros
seguiu defendendo a realização de uma Conferência Estadual de Saúde e 
manifestou a sua preocupação com a situação dos hospitais das cidades 1 
de Itabaiana e Própria que segundo disse, encontram-se em dificuldades' 
financeiras para manter o atendimento principalmente as populações mais 
carentes. Concluiu dizendo da necessidade de serem tomadas providênw.v- 
cias urgentes por parte do Senhor Governador objetivando uma melhoria * 
do sistema de saúde em todo Estado. Não houve matéria a ser deliberada - 
na ORDEM DO DIA.Em EXPLICAÇÃO PESSOAL, ocupou a tribuna o Deputado Ri - 
beiro Pilho, que reportando-se ao requerimento apresentado "pelo Deputa
do Jeronimo Reis em sessão anterior, solicitando dez dias de licença pa1* 'vV
ra tratamento^ .de saúde, protestou com veemência contra os atestados mé
dicos que classificou de graciosos a alguns parlamentares e elogiou o 
Projeto de Resolução de autoria do Deputado Djenal Queiroz, que preten^ 
de a regulamentação do assunto. Continuou estranhando que o;: Deputado 
Jeronimo Réis tenha retornado as funções parlamentares antes do prazo  ̂
estabelecido no atestado médico, para evitar a vinda do suplente do* 
Deputado Nelson Araújo a esta Casa e concluiu afirmando, que de acordo 
com as declarações do Deputado Guido Azevedo, o documento da Mesa Di
retora anterior sobre a licença dos senhores parlamentares, teve conota 
ção política. Este orador foi aparteado pelos Deputados: Carlos Machado, 
Dilsòn Cavalcante, 3Y&rcelo Ribeiro, Luiz Mitidieri, Joaldo Barbosa, Je- 
rônimo Reis, Eliziário Sobral, Djenal Queiroz e Guido Azevedo. Ainda ins 
cri to, ocupou a tribuna o Deputado Marcelo Deda que inicialmente fez re£ 
ferências ao problema que foi abordado pelo seu antecessor na tribuna , 
Deputado Ribeiro Pilho, e após defender uma ampla discussão por parte de 
todos Srs. Deputados acerca do assunto, disse do posicionamento do Parti 
do dos Trabalhadores, relativamente ao pedido de licença para tratamento 
de saúde. Prosseguiu reportando-se ao censo que está sendo levado a efei 
to pelo governo do Estado junto ao funcionalismo público e em seguida ,* 
fez severas críticas ao Chefe Executivo Estadual por haver determinado,' 
segundo disse, a contratação de ■uma empresa do Paraná, que veio a Sergi- 
pe para executar o citado censo, recebendo para isso, vultosa soma de d^ 
nheiro público. Continuou criticando veementemente a maneira como foi e- 
laborada as perguntas do censo do servidor público e concluiu consideran



do que o objetivo maior e a promoção política do Governo Valadares; Por 
fim, ocupou a tribuna o Deputado Jeronimo Reis, que inicialmente cons - 
testou afirmações do Deputado Joaldo* Barbosa quando disse que sua pes - 
soa iria tomar licença por 120 dias com o objetivo de prejudicar o Go - 
verao do Estado e após justificar o seu posicionamento, leu para conhe
cimento dos seus nobres pares, capítulo do Regimento Interno da Câmara1 
Eederal ,relativamente ao assunto* Continuando, acentuou que retomou 1 
aos trabalhos desta Casa por haver recuperado a saúde e após dizer dos 
benefícios que o Sr* Governador do Estado tem levado ao município de Ia 
garto, frizou que nunca pretendeu prejudicar a administração de S.Eks * 
Concluiu afirmando que o seu retomo a esta Casa antes do termino da li 
cença, foi simplesmente por haver recuperado a saúde e não a pedido do 
Ministro Joao Alves Eilho, para impedir que o suplente Nelson Araújo as 
sumisse. Este orador foi aparteado pelos Deputados: Joaldo Barbosa e Ri 
beiro Eilho. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os 
trabalhos determinando para a sessão seguinte a matéria constante da Or 
dem do Dia e mais o que ocorrer na forma regimental.

. Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado de 
Sergipe, em 11 de Abril de 1989-

PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata da2 4 9 Sessão_______ORDTNÃRT A_________da Assem

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no

dia 17. de_ A K R T T . de 19 8 9

1 ? período da 3 9 sessão legislativa da 11 ? legislatura

Aprovada em sessão de 15 de ABRIL 
de 19 89
A Secretaria para os devidos fins.

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

Presidência do Exm1? Sr. Deputado; Francisco 
Passos. Secretários os Srs. Deputados: Eliziário Sobral e Carlos Alber 
to. Comparece,ram os Srs. Deputados; Francisco Passos, Eliziário Sobral, 
Carlos Alberto, Jeronimo Reis, Aroaldo Santana, Abel Jacò, AntÔnio Ari 
mateia, Carlos Machado, Dilson Cavalcante, Djalma Lobo, Djenal Queiroz, 
Guido Azevedo, Hlldebrando Costa, -Joaldo Barbosa, Luciano Prado, Luiz 
Mitidieri, Marcelo Deda, Marcelo Ribeiro, Nicodemos Falcão, Nivaldo 
Silva, Reinaldo Moura e Ribeiro Filho; £22). E ausentes os Srs. Deputa 
dos: Francisco Mendonça e Laonte Gama - sendo que este ultimo encon
tra-se viajando a serviço da Assembléia. A Ata da sessão anterior foi 
lida e aprovada, ;;tendo' o Sr. Presidente determinado retificação mandan 
do constar que a sessão anterior foi presidida pelos Deputados Francis.
co Passos e Eliziário Sobral, e não somente o Presidente Francisco Pas
sos. EXPEDIENTE" 0 Sr. í9 Secretario procedeu a leitura do Expediente,
que constou da seguinte matéria: Requerimento n9 20/89 , de autoria do 
Deputado Ribeiro Filhe. No PEQUENO EXPEDIENTE.,, foi aprovado por maio
ria de votos o Requerimento n9 20/89 , de autoria do Deputado Ribeiro 
Filho, de congratulações e louvor ã Empresa de Transportes Senhor do 
Bonfim, representada nas pessoas dos Srs. Lauro, Laércio e Luciano Me
neses, extensivo a todos os funcionários pelos relevantes serviços* preŝ  
tados ã coletividade sergipana. Inscrito para o GRANDE EXPEDIENTE,ocu- 
pou a tribuna o,Deputado Marcelo Deda, que reportando-se ã política sa 
larial adotada pelo Sr. Governador do Estado, para com o funcionalismo 
publico estadual, disse da insatisfação da classe, por estar passando 
sérias dificuldades diante do arrocho salarial imposto pelo Chefe do 
Executivo. Continuando, disse da greve quefoi deflagrada pelos funcio 
■nàrios da COHIDRO, por falta de cumprimento do acordo, sem que fosse 
:iniciada as negociações pelas autoridades competentes com aquela cate-

m l  f
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goria funcional. Leú documento elaborado pelos grevistas contendo as ■ 
respectivas reivindicações e protestou contra atos do Sr. Evaldo Targino 
que segundo afirmou, usou de expedientes inconstitucionais, objetivando 
desesfcabilizar o movimento grevista dos funcionários. Concluiu hipotecan 
do solidariedade às reivindicações dos servidores em greve e apelou para 
o líder do governo nesta Casa, no sentido de envidar esforços, qbjetivan 
do abertura das negociações, para bem atender as: justas pretenções dos 
funcionãriso grevistas. A.seguir passou-se à

ORDEM DO DIA

Foi declarada aprovada a Redação Final do Pro 
jeto de Lei n9 Q2/89. Em l9 discussão foi aprovado por unanimidade de vo 
tos, o Projetode Lei n9 07/89. Na discussão desta Propositura, usou da 
palavra favoravelmente à aprovação o Deputado Marcelo:Deda,reservando-se 
áo direito de apresentar emendas posteriormente. Também em l9 discussão, 
foi aprovado o Projeto de Resolução n9 03/89. Esta Propositura foi defen 
dida pelo seu autor, Deputado Djenal Queiroz e apoiada pelos Deputados: 
Ribeiro Filho, Eliziário Sobral e Carlos Machado, tendo este ultimo se 
reservado ao direito de apresentar emendas no decorrer da tramitação. í 
Não havendo oradores inscritos para EXPLICAÇÃO: PESSOAL, nem mais, nada a 
tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, determinando para a ses
são,seguinte a matéria constante da Ordem do Dia e mais o que ocorrer na 
forma regimental. ;(-

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, 
em 12 de abril de 1989.

PRESIDENTE

V

E S TA  C "  N '■ r f

Secretaria da Assembj^^Te) islativa 
do Estcdo

O S
Aracaju, de ?

DtRETQJP ERAL
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,1-  . ESTADO DE SERGIPE
+ ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata da 2 5 9Sessão______ORDINÁRIA____ da Assem- Aprovada em sessão de ^  ̂

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no de 19 89
dia 1 3  de ABRIL de 19 89____ A Secretaria para os devidos fins.

1 9 período do 3 9 sessão legislativa da 1 1 9legislatura

PRESIDENTE OA ASSEM6LEIA

Presidência do Exm9 Sr. Deputado: Francisco 
Passos. Secretários os Srs. Deputados: Eliziário Sobral e Carlos Alber 
to. Compareceram os Srs. Deputados: Francisco Passos, Eliziário Sobral, 
Carlos Alberto, Jerònimo Reis, Aroaldo Santana, Abel Jaco, Antônio Ar_i 
matêia, Carlos Machado, Dilson Cavalcante, Djalma Lobo, Djenal Queiroz, 
Guido Azevedo, Hildebrando Costa, Joaldo Barbosa, Luciano Prado, Luiz 
Mitidieri, Marcelo Deda, Marcelo Ribej.ro, Nicodemos Falcão,Nivaldo Sil̂  
va e Reinaldo Moura; (21):-l E ausentes,os .Srs. Deputados : Francisco Mendonça, 
Ribeiro Filho e Laonte Gama - sendo que este último encontra-se viajan 
do a serviço da '\:Assêmblèia; (.03) . A Ata da sessão anterior foi lida 
e aprovada, tendo o Deputado Marcelo Dèda solicitado retificação, man
dando constar que o nome do Diretor da COHIDRO Eraldo Targino e não 
Evaldo como está escrito. Não houve matéria a ser lida no EXPEDIENTE, 
nem para o PEQUENO EXPEDIENTE. O Deputado Djenal Queiroz, usou da pala 
vra pela Ordem, para solicitar ã Mesa a inclusão em pauta do Projeto 
de Resolução n9 03/89, de sua autoria. 0 Sr. Presidente deferiu a s o l i  

citação e comunicou ao citado parlamentar que a Propositura serã inclu 
ida na Ordem do Dia da próxima terça-feira. Também pela Ordem, usou da 
palavra o Deputado Guido Azevedo, para indagar da Mesa, sobre o prazo 
para apresentação de mendas ao Projeto de Resolução n9 03/89. 0 Sr. 
Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário a entendimentos 
com as lideranças de bancadas com assento nesta Casa. Reabertos os tra 
b.alhos, o Sr. Presidente comunicou aos Srs. Deputados que poderão ser 
apresentadas emendas ã Propositura até ãs 14:00 horas da próxima ter
ça-feira. Não havendo oradores inscritos para o GRANDE EXPEDIENTE, paj> 
sou-se ã ' ,

J rd \f ORDEM DO DIA
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Em l9 discussão foi aproyado o Projeto de Lei"r ; ,
n9 01/89. Támbem' em l9 discussão, o Projeto de Lei n9 04/89, foi rejeita 
do por maioria dé votos. Na discussão desta Propositura, usaram da pala
vra contrariamente ã aprovação os Deputados: Marcelo Deda, Djenal Quei
roz e Carlos Machado. Não havendo oradores inscritos para EXPLICAÇÃO PEŜ  
SOAL, nem quem quisesse fazer uso da palavra, o Sr. Presidente^antes de
encerrar os trabalhos, convocou uma sessão extraordinária para fãs ,15:201 ► ■ í, *
horas, com o fim específico de apreciar o. Projeto de Lei n9 07/89*, * em 29 
discussão e em regime de urgência.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe 
em 13 de abril de 1989.

PRESIDENTE

\ ,

^  e s t a  c o n f o r m e



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata da 2 6 9Sessão______ORDINÁRIA_____da Assem- Aprovada em sessão de de ABRIL 
de 19 89
A Secretaria para os devidos fins.

bléia Legislativo do Estado de Sergipe, realizada no

dia 18 de ABRIL de 19 89
1 9 período da 3 9 sessão legislativa da l l 9leaisloturg

( Z
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

Presidência do Exm9 Sr. Deputado: Francisco
Passos. Secretários os Srs. Deputados: Eliziário Sobral e Carlos Alber 
to. Compareceram os Srs. Deputados: Francisco Passos, Laonte Gama, E l i  
ziãrio Sobral , Carlos AlbertoJerõnimo Reis, Aroaldo Santana, Abel Ja 
co, Aiitonio Arimateia, Carlos Machado, Dilson Cavalcante, Djalma Lobo, 
Djenal Queiroz, Guido Azevedo, Hildebrando. Costa, Joaldo Barbosa, Lucî  
ano Prado, Luiz Mitidieri, Marcelo Deda, Marcelo Ribeiro, Nicodemos 
Falcão, Nivaldo Silva, Reinaldo Moura e Ribeiro Filho; (.23). E ausen
te; o Sr. Deputado: Francisco Mendonça; (01). As Atas das sessões ante 
riores foram lidas e aprovadas sem modificações. EXPEDIENTE. O Sr. I9 
Secretario procedeu a leitura do Expediente que constou da seguinte ma 
teria: Projeto de Lei n9 0.8/89 , de origem governamental; Emendas n9s 
01 e 0.2, de autoria respectivamente dos Deputados: Luiz Mitidieri e 
Carlos Machado, ao Projeto de Resolução n9 03/89; Requerimentos n 9s 21 
e 22/89 , de autoria respectivamente dos Deputados: Reinaldo Moura e Ni_ 
codemos Falcão. No PEQUENO EXPEDIENTE., foi aprovado o Requerimento n9 
21/89., de autoria do Deputado Reinaldo Moura, de pesar pelo passamento 
do cidadão Godofredo Chagas Ramos, ocorrido no dia 12 (doze) do corren 
te mês, nesta capital. Requereu ainda, fosse dado conhecimento da reso 
lução desta Casa, ã família do extinto. Inscrito para o GRANDE EXPEDI
ENTE, ocupou a tribuna.o Deputado Jeronimo Reis, dando conhecimento ã 
Casa da preocupação' do Prefeito Municipal de Lagarto com o enxugamento 
da maquina administrativa com a demissão de funcionários ociosos e a- 
centuou o interesse do Chefe do Executivo em atender as reivindicações 
salariais dos servidores, principalmente dos professores com quem man
teve audiência na quinta-feira prõxima passada. Prosseguiu dizendo que 
o Prefeito lagartense aplicará 6S% da verba com pagamento dos funcio
nários e apelou para o Sr. Governador do Estado e para- o Exm9 Sr. Pre-



sidente da Republica, no sentido de que ajudem aos Srs. Prefeitos a admi
nistrarem os seus municípios, promovendo o bem estar social dos seus mu- 
nicipes. Concluiu contestando palavras do Deputado Ribeiro Filho em ses
são anterior, quando denunciou a existência de 54 funcionários da COHIDRO 
ociosos no município de.Lagarto e acentuou que existem apenas 28 (vinte e 
oito) servidores do citado Õrgao destinados aos serviços de irrigação. 0 
Deputado Djenal Queiroz usou da palavra Pela Ordem baseado em dispositivo 
regimental arguindo a inconstitucionalidade da Emenda Substitutivá, de au 
toria do Deputado Carlos Machado ao Projeto de Resolução n9 03/89, 0 Depu 
tado Guido Azevedo usou da palavra para solicitar ã Mesa o indeferimento 
da Questão de Ordem do Deputado Djenal Queiroz. O Sr. Presidente atenden
do a solicitação indeferiu a citada Questão de Ordem. O Deputado Djenal
Queiroz voltou a usar da palavra para comunicar que recorrera da decisão
da Mesa através da Comissão de Constituição e Justiça. O Sr. Presidente 
comunicou que encaminhará a matéria ã citada Comissão. Seguiu-se com a pa 
lavra o Deputado Ribeiro Filho que referindo-se ao pronunciamento feito 
pelo seu antecessor na tribuna, Deputado Jerõnimo Reis, defendeu uma remu 
neração condigna para os professores: do município de Lagarto e em seguida 
passou a'denunciar o corte de água em residências do Povoado Santo Antô
nio pela COHIDRO, obedecendo determinações de políticos daquele município. 
Concluiu criticando veementemente as palavras proferidas pelo Deputado Je 
rônimo Reis, quando acusou sua pessoa de tentar desestabilizar a admini_s
tração do Sr. Zeze Rocha, Prefeito do Município de Lagarto. Este orador
foi aparteado pelo Deputado Jeronimo Reis. Ainda inscrito, ocupou a tribu 
na o Deputado Marcelo Ribeiro, que reportando-se ã greve que foi defla
grada pelos funcionários da COHIDRO, disse da justeza do movimento e acen 
tuou que aqueles servidores encaminharam ao Diretor-Presidente daquela em 
presa, uma pauta de reivindicações, não tendo logrado o êxito esperado p£ 
la classe funcional grevista ate o presente momento. Continuou fazendo um 
retrospecto acerca do movimento grevista e criticou severamente a medida 
levada a efeito pelo Chefe do Executivo Estadual, que segundo afirmou, au 
torizou a demissão de vãrios funcionários da COHIDRO, numa atitude provo
cativa e inconstitucional. Concluiu denunciando o gasto abusivo de dinhei^ 
ro em propaganda por parte do Governdo do Estado, em detrimento dos par
cos salários- que percebem os funcionários püblicos estaduais. Este orador 
foi aparteado pelos Deputados: Marcelo Dêda e Luiz Mitidieri. A seguir 
passou-se ã

Lei n9s 43/88 e 05/89. Foi deferido pela Mesa, por numero de assinaturas, 
o Requerimento n9 22/89, de autoria do Deputado Nicodemos Falcão, pedindo 
urgência para o Projeto de Lei n9 08/89. Em EXPLICAÇÃO PESSOAL, usou da 
palavra o Deputado Ribeiro Filho, voltando a defender uma remuneração con

ORDEM DO DIA

Em l9 discussão foram aprovados os Projetos de
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digna para os funcionários da Prefeitura. Municipal de Lagarto, principal
mente o magistério e justificou seu posicionamento em sessão anterior, re 
lativamente ao excesso de funcionários num posto da COHIDRO naquele muni
cípio. Continuou, dizendo que a COHIDRO tem condições de atender devidamen 
te as necessidades dos povoados lagartenses, através 'do numero de funcio
nários, que dispõe aquela empresa e concluiu respondendo a vários, apartes 
formulado . pelo : Deputado? Jerõnimo Reis . O Deputado Guido Azevedo., usou 
da palavra, para na: qualidade de Presidente da Comissão de Justiça» convo 
car uma reunião para amanhã apõs a sessão da Assembléia Estadual Constitu 
inte. No mesmo sentido, usou da palavra o Deputado Reinaldo Moura para na 

 ̂ . qualidade de Presidente da Comissão de Economia e Finanças, convocar reu
nião.para apõs a reunião da Comissão de Justiça. Nada mais havendo a tra
tar, o Sr. Presidente encerrou. os trabalhos determinando para a sessão se 
guinte a matéria constante da Ordem do Dia e mais o que ocorrer na forma 
regimental.

■Saiâ das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe,em. 
18 de abril- de 1989.

PRESIDENTE

y



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata da22&Ses$ão ORDINÁRT ft .da Assem

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no 

dia 19 de ABRIL de 19 89
1 -  período da sessão legislativa da l l feaisloturo

Aprovada em sessão dePO de ATVRTT. 

de 19 8 ^

A Secretaria para os devidos fins.

/ S .
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA

Presidência do Exm2 Sr.Deputado: Prancisco Passos.Secre 
tários os Srs♦Deputados: Eliziário Sobral e Aroaldo Santana. Comparece 
ram os Srs.Deputados:Francisco Passos,Laonte Gama,Eliziário Sobral, Car 
los Machado,Jeronimo Reis,Aroaldo Santana,Abel Jaco,Antonio Arimateia , 
Dilson Cavalcante,Djenal Queiroz,Guido Azevedo,Hildebrando Costa, Lucia 
no Pradò,Luiz Mitidieri,Marcelo Deda,Marcelo Ribeiro,ITicodemos Balcão,1' 
Nivaldo silvaiReinaldo Moura e Ribeiro Eilho; (20) .E ausentes os Srs? 
Deputados: Carlos Alberto,Djalma Lobo,Prancisco Mendonça e Joaldo Bar 
bosa; (04).0 Sr .Presidente, comunicou aos senhores deputados,que em face 
de defeito apresentado no aparelho de som,impossibilitando os trabalhos 
no Plenário,deixava de abrir a sessão,transferindo para a sessão seguin 
te,a matéria constante da Ordem do Dxa e mais o que ocorrer,na forma 
regimental.

Sala da Sessões da Assembléia Legislativa do Estado de 
em 19 de âbril de 19 8 9.

Sergipe?



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata da 2 8 9Sessão_____ORDINÁRIA______da Assem- Aprovada em sessão de 24 de ABRIL
bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no 

dia 20 de ABRIL de 19 89___
de 19 89
A Secretario para os devidos fins.

12_periodo da 3 9 sessão legislativa da 1 1  l egislatura

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

Presidência dos Exm^s Srs. Deputados: Francisco
Passos;e Laonte Gama. Secretários os Srs. Deputados: Eliziário Sobral, 
Carlos Machado, Laonte Gama e Aroaldo Santana. Compareceram os Srs. De 
putadcs: Francisco Passos, Laonte Gama, Eliziário Sobral, Aroaldo San
tana, Abel. Jacó, Antônio Arimateia, Carlos Machado, Dilson Cavalcante, 
Djenal Queiroz, Guido Azevedo, Luciano Prado, Luiz Mitidieri, Marcelo 
Deda, Marcelo Ribeiro, Nicodemos Falcão,e Nivaldo Silva; (16). E ausen 
tes os Srs. Deputados: Carlos Alberto, Jerõnimo Reis, Djalma Lobo,Fran 
cisco Mendonça; Hildehrando Costa, Reinaldo Moura, Ribeiro Filho e Jo
aldo Barbosa - sendo que este ultimo encontra-se licenciado para trata 
mento de saude; 08). As Atas das sessões anteriores foram lidas e apro 
vadas, tendo o Deputado Djenal Queiroz solicitado retificação na Ata 
da sessão realizada no dia 18 (dezoito) do corrente, mandando constar 
que na oportunidade recorreu da decisão da Mesa sobre a Emenda de auto 
ria do Deputado Carlos Machado ao Projeto de Resolução n9 03/89,de sua 
autoria a Comissão de Justiça por julga-la inconstitucional e não re
correria como esta escrito. 0 Sr. Presidente determinou a retificação 
na Ata da sessão anterior, mandando constar que na oportunidade, abriu
a sessão e encerrou em seguida, por falta de som no recinto do plena-  ̂ -1
rio e não deixou de abrir os trabalhos como consta. EXPEDIENTE. 0 Sr.
I9 Secretario procedeu a leitura.do Expediente que constou da seguinte 
matéria: Projeto de Lei n9 09./8&,de autoria dos Deputados: Marcelo Ri 
beiro e Marcelo Deda; Projeto de Resolução n9 04/89 , de autoria do De
putado Laonte Gama; Requerimento n9 23/89, de autoria do Deputado JoajL 
do Barbosa, solicitando 06 (seis) dias de licença para tratamento de 
saüde; Ofícios do: Secretario Especial para Reforma Administrativa e 
Assuntos Extraordinários, Dr. Deoclecio Vieira Filho; do Secretario de 
Estado da Saude, Dr. Gilton Resende e do Difusou de . Tecftològiâ/ X.da



EMBRAPA,; Dr. Emanuel Ri.chard Donald. Inscrito para o PEQUENO EXPEDIENTE, 
ocupou a tribuna o Deputado Marcelo Deda, comunicando a Casa,a repressão 
que està sendo imposta pela polícia aos trabalhadores da COHIDRO, que se 
encontram em greve e em .seguida denunciou a prisão de um veículo de som 
do SINDISAN, que segundo afirmou, foi autoado por determinação do Sr. Se 
cretlrio da Segurança Publica. Continuou afirmando que vãrios agentes da 
Polícia Civil encontram-se inclusive armados de revólveres, ameaçando os 
grevistas, causando a todos um clima de tensão e concluiu solidarizan
do-se em nome da bancada do PT, com o movimento dos funcionários da
COHIDRO. No GRANDE EXPEDIENTE, ocupouta tribuna o Deputado Luiz Mitidi
eri., fazendo uma avaliação política da administração do Governo Valada
res durante os dois primeiros anos e acentuou a falta de dialogo que exiŝ  
te para com a classe, política e principalmente os funcionários públicos 
estaduais. Prosseguiu discorrendo acerca do descaso do governo com à ‘sau 
de em nosso Estado, devido principalmente a precariedade e fechamento de 
vãrios hospitais interioranos , que segundo disse, são. .de-;.suma importância 
para o bem estar social da comunidade sergipana e apõs fazer um breve re 
trospecto sobre as mas condições das casas de saüde, estranhou que não 
haja uma transferência, relativamente a aplicação do dinheiro publico por 
parte do Governo Estadual nesta ãrea. Continuou enumerando outros segmen 
tos da administração publica, que segundo disse, encontram-se em totaL 
descaso por culpa de S.Exa. e concluiu dizendo que o Governo de Sergipe 
so pode ser comparado ao Governo da Nova Republica. Seguiu-se o Deputado 
Marcelo Deda, que inicialmente teceu críticas ao Sr. Governador do Esta
do por vetar proposituras de sua autoria aprovadas por esta Casa, enfati^ 
zando principalmente a emenda que beneficiava os professores sob a alega 
çãb de inconstitucionalidade♦ Protestou com veemencia contra o posiciona 
mento adotado por S.Exa., contra o magistério sergipano e passou relaci 
onar os gastos vultosos que são feitos nos. veículos de comunicação do sul do 
País fazendo propaganda da sua administração, em detrimento de uma melho 
ria nos parcos salarios dos servidores püblicos especialmente dos profes^ 
sores. Prosseguiu estranhando que S.Exa. esteja patrocinando o excesso 
de propaganda.com os dinheiros publico.,' objetivando promoção pessoal e 
denunciou o acumulo de cargos no serviço público por vãrios funcionários,; 
inclusive a Sra. Ana Luiza Valadares, segundo o censo funcional realiza
do em 1987. Concluiu afirmando que o paragrafo vetado pelo Sr.Governador 
no Projeto de aumento de vencimentos do funcionalismo, alem de não ser 
constitucional é justo. Este orador.foi aparteado pelo Deputado Luiz Mi
tidieri. Ainda inscrito,usou da palavra o Deputado Laonte Gama contèstan 
do as acusações feitas pelo Deputado ■ Luiz Mitidieri ao Sr. Governador do 
Estado, relativamente as providências adotadas diante dos movimentos gr£ 
vistas visando restabelecer a normalidade administrativa e leu para co
nhecimento da Casa o artigo 9° da Constituição Federal que regulamenta a 
greve. Continuou dizendo dos efeitos negativos dos movimentos paredistas 
para a economia estadual atingindo diretamente a população do interior



mormente no município de Canindê de São Francisco, onde a população* esta 
perdendo a lavoura na ãrea irrigada por faltá de agua e defendeu a serie 
dade com que esta sendo feito o censo do servidor publico na administra
ção estadual. Concluiu afirmando que doravante respondera todas as crít,i 
cas dentro dos memsos princípios éticos e acentuou que ninguém desmorabi 
za este. Poder, A seguir foi concedida a palavra ao Deputado: Nicodemos
Falcão, corroborando as palavras do seu antecessor na tribuna, Deputado: 
Laonte Gama, relativamente a administração do Governo Valadares e enalte 
ceu a ação do Chefe do Executivo.Estadual, que segundo disse, tem condu
zido com seriedade os destinos de Sergipe, principalmente com a realiza
ção de obras de grande alcance social. Prosseguiu reportando-se ao pro
nunciamento proferido pelo Deputado Luiz Mitidieri e disse esperar que 
S.Exa. apresente as provas da acusação que fez no plenário deste Poder. 
Concluiu fazendo reparos âs declarações proferidas pelo Deputado Marcelo 
Deda na imprensa local, relativamente ã Emenda que prevê um piso mõvel 
para os professores sergipanos. A seguir passou-se ã

c , a

ORDEM DO DIA

Foi declarada aprovada a Redação Final do Pro 
jeto de Lei n9 01/89. Em l9 discussão foi aprovado por maioria de votos 
o Projeto de Lei n9 03/89, Na discussão desta Propositura, usou da pala-' 
vra contra.riarmente ã aprovação, o Deputado Marcelo Deda. Por número dé 
assinaturas, foi deferido.pela Mesa, o Requerimento n9 23/89, de autoria 
do Deputado Joaldo Barbosa,̂ solicitando 0.6 (seis) dias de licença para 
tratamento de saude. Para EXPLTCÁÇAO 'PESSOAL, usou da palavra o Deputado 
Marcelo Ribeiro que inicialmente estranhou as palavras do Deputado Laon
te Gama em defesa do Sr. Governador do Estado e passou a reafirmar os mo

«  tf * * 13 .4tivos pelos quais se procedeu a anulação do- concurso püblico realizado pe 
la Secretaria da Fazenda para Fiscal de Tributos. Prosseguiu denunciando 
o crime, que, segundo afirmou esta se cometèndo contra o patrimônio da 
COHIDRO e concluiu dando conhecimento ã Casa da manipulação feita ã as
sembléia dos servidores da Prefeitura pelo grupo do Sr.' Jackson Barreto, 
comandado pelo Sr. José Almeida Lima, tentando desestabilizar os citados

. —  . . V,funcionários. A seguir foi concedida a palavra ao Deputado Laonte Gama, 
que referindo-se ao pronunciameto do Deputado Luiz Mitidieri, relativa
mente â sua pessoa, fez restrições as: acusações do citado parlamentar aos 
seus posicionamentos políticos e acentuou que durante á sua vida pública 
nunca adotou comportamentos que desabonasse sua conduta de cidadão e ho 
mem público. Concluindo, disse da nobreza de carãter do Sr.Sécretãrio da 
Administração por anular o resultado do concurso público para Fiscal de 
Tributos do Estado, diante da suspeita de irregularidades na realização 
das provas. Seguiu-se o Deputado Luiz Mitidieri, que referindo-se ãs pa
lavras do seu antecessor, na tribuna, Deputado Laonte Gama, relativamente 
ã administração estadual, ratificou suas afirmações quando acentuou que 
o atual governo não tem credibilidade perante o povo sergipano. Prosse-



guiu estranhando o posicionamento que, está sendo adotado atualmente,ipèlo ( 

Deputado Laonte Gama em detrimento do funcionalismo püblico, classe que  ̂
ja defendeu com brilhantismo quando fazia parte da Bancada do PMDB e con 
cluiu afirmando que não vrecúará das suas posições, diànte das acusações 
que lhes são feitas pelos deputados que dão sustentação política ao go
verno. Ainda inscrito, ocupou a tribuna o Deputado Marcelo Deda esclare
cendo declarações, que segundo afirmou, foram.pronunciadas de forma con
traditória, pelo Deputado.Laonte Gama e acentuou que não ha abuso na gre 
ve que foi deflagrada pelos servidores da COHIDRO, visto. que aquela cla_s 
se funcional tem seus direitos de greve garantidos pela nova Constitui
ção Federal, Continuando, voltou a discordar do método que foi utilizado 
pelo Sr. Governador na elaboração do censo do servidor püblico e concla 
mou o Deputado Laonte Gama a assinar requerimento, objetivando receber 
informações do Governo do Estado, sobre o acumulo de funções por parte 
de funcionários na administração publica. Concluiu fazendo reparos ãs pa 
lavras proferidas- pelo Deputado Nicodemos Falcão no Grande. Expediente* e

■» A  .respondeu , a apartes formulados pelo citado parlamentar. A.-seguir ocu-J r
pou a tribuna o Deputado Carlos Machado, que na qualidade de Líder da
Bancada do PFL, esclarecendo o posicionamento contrário que ádotou a e- ^

menda do Deputado Marcelo Deda, que foi aprovada ,;por ocasião da votação^.
do Projeto de aumento de vencimentos do funcionalismo estadual, acentu-L
ando a inconstitucionalidadé ,da Propositura. Prosseguiu discorrendo so-
bre os inúmeros problemas-,que:, estao afligindo a administraçao publica es
tadüal, citando principalmente a interrupção da transferência de recur-
sos pelo Governo Federai'è contestou.a forma das acusações feitas pelos
Deputados: Luiz Mitidièrl e Marcelo Dêda ao Governador.Antônio. Carlos Va
ladares. Concluiu conclamando os seus nobres pareS, , no sentido de uma *
somação de forças, objetivando ajudar ao governo a* solucionar os proble

-'' ' * . - 'V " .mas que estao afligindo a administraçao estadual. Este orador foi aparte
ado.pelos Deputados: Marcelo Deda e Laonte Gama. Por fim, foi concedida
a palavra ao Deputado Nicodemos Falcão contestando palavras do Deputado

*, .■ *
Marcelo Deda, atinente a sua pessoa e passou*-a.'discorrer acerca do traba 
lho proficuo que realizou em prol da comunidade:sergipana, quando esteve 
a frente da Secretaria de Estado da Educação.-Prosseguiu dizendo do em
penho que teve em levar a educação ao interior do; Estado em diferentes 
locais e comunidades e continuou lendo parecer de sua autoria a diversas 
proposi.turas. Concluiu fazendo, uma análise retrospectiva de sua atuação, 
parlamentar, acentuando .que o Deputado Marcelo Deda nunca tripudiará so
bre sua pessoa. Este orador/foi aparteado pelo Deputado Marcelo Dêda. 0 
Deputado Luiz Mitidieri usou da palavra, naqualidade de Presidente da

t ■

Comissão de Serviço Civil convocando uma reunião para apõs a sessão da 
Assembléia Estadual Constituinte..0 Deputado;Carlos Machado, na qualida
de de Líder do PFL, usou da palavra indicando o Deputado.Guido Azevedo 
-■para substituir o Deputado Luciano, Prado na re.uhião da referida Comissão. 
Nada mais havendo a trataT, o Sr. Presidente efícerrou os trabalhos deter

/.________   ■. ■*_____ :______ :______JLj L L ^  ■    .__/7 )
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ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata da 2 9 9Sessao_____ ORDINÁRIA_____ (ja Assem- Aprovada em sessão de 2 5 de ABRIL
bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no de 19 8 9

dia 24 de ABRIL de 19 89______ A Secretaria para os devidos fins.

1 9 oeriodo do 3 9 sessão legislativa da l l 9 leaÍslotura

-i \

PRESIDENTE OA ASSEMBLE1A

Presidência dos. Exnfrs Srs. Deputados: Francisco 
Passos.e Laonte Gama. Secretários os Srs. Deputados: Eliziário Sobral, 
Djalma Lobo e Jerõnimo Reis. Compareceram os Srs. Deputados: Francisco 
Passos, Laonte Gama, Eliziário Sobral, Jerõnimo Reis, Carlos; Machado., *

V*
Dilson Cavalcante,,Djalma Lobo, Djenal Queiroz , 'Guido Azevedo*,- Hilde- 
brando Costa, Luciano Prado, Marcelo Dêda, Marcelo Ribeiro, Nicodemos 
Falcão, Reinaldo Moura e Ribeiro Filho; (16). E ausentes os Srs. Depu-* 
tado.s: Carlos Alberto, Aroaldo Santana, Abel Jacó, Antônio Arimateia, 
Francisco Mendonça, Joaldo Barbosa, .Luiz Mitidieri e Nivaldo Silva; 
(08) . A Ata da sessão anterior foi lida e -aprovada,tendo o Deputado 
Marcelo Ribeiro solicitado ratificação, mandando convstar que na ses
são anterior, estranhou os mòtivos pelos quais a Secretaria de Estado 
da Fazenda anulou o concurso püblico para Fiscal de Tributos^e não rea 
firmou os motivos, como consta.'.E~XPE D TENTE. 0 Sr. I9 Secretário proce
deu a leitura do Expediente que constou da seguinte matéria: Requeri-
mentos n9s 24 e 25/89, respectivamente de autoria dos Deputados: Lucia 
no Prado e Marcelo•Ribeiro; Ofício da Câmara Municipal de Riachuelo e 
Telex do Senador Lourival Baptista. No PEQUENO EXPEDIENTE foi aprovado 
em discussão‘Cínica, o Requerimento n9 24/89 , de autoria do Deputado Lu 
ciano Prado, de pesar pelo passamento do cidadão Raimundo Nonato dos 
Santos, ocorrido no dia*18 do corrente, em Fortaleza. Inscrito para o 
GRANDE EXPEDIENTE, ocupou a tribuna o Deputado Ribeiro Filho denuncian 
do o assassinato do Sr. Luiz, líder comunitário do Povoado Jenipapo no 
município de Lagarto e após discorrer acerca do infausto acontecimen- 
.to, voltou a verberar sobre a continuação do corte de ãgua e luz nas 
residências cujos proprietários não votam contra o atual Prefeito. ?ros  
seguindo, disse das providÕn'cias que irá tomar junto ao Sr. Secretário 
da Segurança Publica, objetivando a abertura do inquérito para elucida

A y t f /



ção do crime cometido contra o líder comunitário naquele município, para . 
que os verdadeiros responsáveis sajam puni;dos. Continuando, conclamou ' 
seus nobres pares no sentido de que sejam envidados .esforços para evitar*crimeŝ - 
hediondos contra cidadãos idôneos- através.do uso de tõxicos e voltou a 
denunciar a proliferação do uso de drogas no município de Lagarto. Fez 
severas críticas aos atuais administradores daquele município pelas per
seguições que são feitas aos seus correligionários e concluiu afirmando 
que o crime ocorrido no Povoado Jenipapo foi cometido por um filho de um 
cabo reformado da Polícia Militar. Este orador foi aparteado pelos Depu
tados: Marcelo Ribeiro e Marcelo Deda. Seguiu-se o Deputado Marcelo Ri
beiro, que reportando-se ao Projeto de Lei de sua autoria, que pretende 
instituir o vale-transporte na administração publica estadual, disse dos 
motivos que o levaram a apresentar a propositura, acentuando principal
mente os benefícios que usufruirão os servidores públicos diante a ado
ção da medida. Continuou lendo o teor da propositura para conhecimento da 
Casa e apõs acentuar que a mesma é baseada em Lei Federal, concluiu sol_i .
citando o apoio de seus nobres pares, objetivando a apreciação do citado

-'1 ■ ■Projeto. Ainda inscrito usou da palavra o Deputado Marcelo Deda, que re- 
portando^se ao movimento grevista levado a efeito pelos bancarios por me 
lhoria salarial, disse dá situação de destaque dos estabelecimentos fi
nanceiros na atual conjuntura nacional. Prosseguiu fazendo uma;' análise 
retrospectiva da situação de penüria por que esta passando a citada cla_s 
se funcional, citando principalmente os que fazem o Banese e apõs exter- 
nal o apoio do Partido dos Trabalhadores ãs pretenções dos bancários,pug 
noü pela extinção do CONCESEi Concluiu afirmando haver entrado em conta
to com o Sr. Presidente, líderes de partidos nesta Casa e com o Presiden 
te da Comissão de Justiça, objetivando a apreciação do veto parcial do
Sr. Governador do Estado ao Projeto de Lei que concede aumento de venci
mentos ao funcionalismo püblico estadual. A seguir passou-se ã

ORDEM DO DIA

Foi encerrada a 2? discussão do Projeto de Lei 
n9 43/88, deixando de ser votado por falta de quõrum. Ainda foi encerra
da a discussão unica do Requerimento n9 25/89; esta Propositura foi de
fendida pelo seu autor, Deputado Marcelo Ribeiro. Em EXPLICAÇÃO PESSOAL, 
usou da palavra o Deputado Reinaldo Moura, para na qualidade de Presiden
te da Comissão de Economia e Finanças, convocar uma reunião para logo a-
pos a sessão plenária. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente en
cerrou os trabalhos, determinando para a sessão seguinte a matéria conŝ  
tante da Ordem do Dia e mais o que ocorrer na forma regimental.

Sala das Sessões.da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, 
em 24 de abril de 1989.

\
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ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata do_5ÚÍSessâo______ORDINÁRIA_____da Assem- Aprovoda em sessão de 26 de ABRIL
btéia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no 

dia 2 5 de A B R IL  de 19 8 9

de 19 89
A Secretaria para os devidos fins.

1 ? oeriodo da 3 9 sessão legislativa da_l_l?legislaturo

PRESIOEfiTE Ofl ASSEMBLEIA

Presidência:’ dos Exm9s Srs. Deputados; Francisco
Passos e Laonte Gama. Secretários os Srs. Deputados: Guido Azevedo, Elî  
ziãri.o Sobral e Carlos Alberto. Compareceram os'Srs. Deputados: Francis 
co Passos, Laonte Gama, EliziSri,o.Sobral, Carlos Alberto, Aroaldo Santa 
na, Abel Jacé, Antônio Arimatéia, Carlos Machado, /Dilson Cavalcante, 
Djalma Lobo, Djenal Queiroz, Guido Azevedo, Hildebrando Costa, Luciano 
Prado, Luiz Mitidieri, Marcelo Dêda, Marcelo Ribeiro, Nicodemos*Falcão, 
Nivaldo SilvaReinaldo Moura e Ribeiro Filho; (.21). E ausentes os Srs. 
Deputados: Jerõnimo Reis, Francisco Mendonça e Joaldo Barbosa;- ( sendo 
que este último encontra-se licenciado para tratamento de sàüde; (03). 
A Ata da , sessão anterior fòi lida e aprovada sem modificações., EXPEDIENTE. 
O Sr. I9 Secretario procedeu a leitura do Expediente que constou da se
guinte matéria: Telex do Senador Franci.sco Rollemberg. Não houve matéria 
para o PEQUENO EXPEDTENTE. Inscrito para o GRANDE EXPEDIENTE, ocupou a 
tribuna o Deputado Djenal Queiroz, que reportando-se aos graves prejuí
zos ocasionados"a alguns municípios sergipanos pelas fortes chuvas que 

' cai.ram nos últimos dias, citou principalmente os danos 'causados nos mu 
nicípios,de Laranjeiras e São Cristovão, notadamente ao comercio e âs 
populações carentes que .perderam osuseus imóveis. Verberou acerca do 
grande número de pessoas que ficaram ao desabrigo sendo socorridas pe
los Prefeitos municipais com a ajuda da LBA e da FUNDESE que distribuí
ram mantimentos ãs populações atingidas pela tragédia e ainda pela ..SUCAM 
que se fez presente através da distribuição de medicamentos aos desabri_ 
gados. Enalteceu o trabalho do Prefeito de Laranjeiras para socorrer as 
vitimas e apelou para as autoridades constituídas no sentido de envida 
rem esforços, objetivando evitar que fatos iguais se repitam, fazendo 
ver a necessidade do.Ministério do Interior renovar o convênio com o Ês 
tado, para dragagem do rio Cotinguiba, visando evitar futuras catastro-
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fes na região. Concluiu dizendo esperar que se encontre, uma solução ̂ defi
nitiva para o problema que está afli.gindo a população de Laranj elra;s ?. e 
apõs enaltecer a solidariedade do povo aracajuano ã população flagelada, 
externou o seu irrestrito apoio a todos que estão sofrendo os efeitos da 
intempérie. Este orador foi aparteado.pelos Deputados: Ribeiro Filho, Mar 
ceio Dêda, Nicodemos Falcão, Carlos Machado e Eliziário Sobral. Seguiu-se 
o Deputado Luiz Mitidieri, que reportando-se ao seu pronunciamento na se_s 
são da última quinta-feira prõxima passada, quando ocupou a tribuna para 
fazer uma análise dos .dois primeiros■anos da administração pública estadu 
al, disse esperar que o Sr. Governador apure as denuncias que trouxe ao 
plenário deste Poder, mormente aquelas: que dizem respeito a falta de mate 
riais nos postos de saúde, hospitais e precariedade de varias escolas pür 
blicas. Continuando, voltou a afirmar que ha suspeitas populares sobre o 
desvio de verbas por parte do Dr. Edney Freire Caetano, quando aquele ho
mem püblico esteve ã frente da Secretaria da Saúde e acentuou que nunca 
indicou pessoas para ocupar cargos, no Governo Valadares. Prosseguiu escla 
recendo seus posicionamentos políticos: durante sua vida pública, diante 
das: acusações que lhes foram impostas pelo Dr. Evaldo Campos, através da 
imprensa sergipana e apõs refutar veementemente as citadas acusações, con 
cluiu criticando o comportamento que vem sendo adotado por aquele homem 
püblico. Ainda inscrito ocupou a tribuna o Deputado Nicodemos Falcao, que 
reportando-se as prévias que serão realizadas no dia vinte e um de maio, 
para escolha do candidato do PFL ã Presidência da República, disse da o- 
portunidade que o partido dá a todos os seus filiados que pretendem se 
candidatar. Continuou contestando o pronunciamento do Deputado Luiz Miti
dieri em sessão anterior quando verberou acerca do comportamento de deter 
minado Secretário de Estado, que segundo afirmou, colocou dúvidas sobre a 
administração do Secretário Edney Caetano com repercussão imediata diante 
da comunidade sergipana. Prosseguiu fazendo reparos ãs palavras do citado 
parlamentar atinentes ao Dr. Evaldo Campos e passou a discorrer sobre a 
função de um Secretário Para Assuntos Parlamentares,acentuando que o mes
mo não levou ao Sr. Governador os assuntos abordados pelo Deputado ■ Luiz 
Mitidieri. Concluiu externando sua irrestrita solidariedade ao Secretário 
Evaldo Campos pelas acusações que lhes foram assacadas. A seguir foi con
cedida a palavra ao Deputado Laonte Gama, hipotecando irrestrita solidarie- 

* dade ao Dr. Evaldo Campos, por haver sido, segundo afirmou, agredido desu 
manamente pelo Deputado Luiz Mitidieri quando ocupou a tribuna e acentuou 

..que todas as vezes que. comportamentos dessa natureza forem adotados, rece 
berã a*sua desaprovação. Concluiu f;azendo reparos ao pronunciamento do De; 

rputado Luiz Mitidieri. Este orador foi aparteado pelos Deputados: Dilson
- Batista e Aroaldo Santana. Seguiu-se o Deputado Marcelo Deda contestando 
nota publicada no Jornal de Sergipe na coluna Painel, atentatória ao Par- 
'tido dos Trabalhadores e apõs acentuar que a referida nota não condiz com

W ,



a verdade / frizou que a. me&ma, tem como objetivo confundir a opinião/pu
blica, relativamente ao PT. Apelou para o citado articulista no .-sentido 
de retificar a notícia e concluiu estranhando as palavras do Deputado Luiz 
Mitfdieri. ao Dr. Evaldo Campos, pelos relevantes serviços que o citado ju 
rista tem prestado a esta Assembléia, na função de Secretário Extraordina 
rio Para Assuntos Parlamentares:. Por fim, ocupou a tribuna o Deputado Lu
ciano Prado, solidarizando-se com o Dr. Evaldo Campos, diante das pala
vras que foram proferidas no plenário deste Poder pelo Deputado Luiz Miti 
dieri e prosseguiu enaltecendo as qualidades daquele homem público, prin
cipalmente como jurista e Secretário Extraordinário para Assuntos Parla
mentares. Continuou fazendo elogios aos posicionamentos adotados pelo no 
bre juristas durante sua vida pública e concluiu dizendo esperar que com
portamento desta natureza, não venha a ser repetido.nesta Casa. A Seguir 
passou-se a

ORDEM DO DIA

Em 2 9 discussão foi aprovado por maioria de votos 
o Projeto de Lei n° 43/88. Em l9 discussão foi aprovado o Projeto de Lei 
n9 08/89 . Na discussão desta .Propositura usou da palavra favoravelmente ã 
aprovação o Deputado. Marcelo DOda reservando-se ao direito de apresentar 
emendas. Em discussão única foi aprovado o Requerimento*n9 25/89, de au 
toria do Deputado Marcelo Ribeiro, solicitando ao Sr. Góvertnador do Esta
do reconsiderar a anunciada demissão.de funcionários da COHIDRO. Não ha
vendo oradores inscritos ..para EXPLICAÇÃO PESSOAL, o Sr. Presidente antes 
de encerrar os trabalhos convocou uma sessão extraordinária para ãs 16:50 
horas, com o fim específico de apreciar o Projeto de Lei n9 03/89, em 29 
discussão.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, 
em 25 de abril de 1989.



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata do 3 1 - Sessão ORDINÁRIA________ ^a AS$em-da Assem- Aprovada em sessão de ^ 7  de A b r i l

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no 

* dia 26 de Abril de 19 89
de 19 89
A Secretaria para os devidos fins.

-L° periodo da_._3 -  sessão legislativa da H  l egislatura

PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA

Presidência do E m 2, Sr, Deputado Prancisco 2
Passos. Secretários os Srs. Deputados: Eliziário Sobral, Djalma Lobo,Aro 
aldo Santana e Carlos Alberto. Compareceram os Srs. Deputados: Prancis - 
co Passos, Eliziário Sobral, Carlos Alberto, Aroaldo Santana, Abel Jacó, 
Antonio Arimateia, Carlos Machado, Dilson Cavalcante, Djalma Lobo, Dje - 
nal Queiroz, Guido Azevedo, HiIdebrando Costa, Joaldo Barbosa, Luciano 1 
Prado, Luiz Mitidieri, Marcelo Deda, Marcelo Ribeiro, Nicodemos Balcão , 
Nivaldo Silva, Reinaldo Moura, Ribeiro Pilho; (21). E ausentes os Srs.De 
putados: Jeronimo Reis, Prancisco Mendonça e Laonte Gama- rJfndo que este 
último encontra-se em São Paulo, representando a Presidência deste Poder; 
(03). As atas das sessões anteriores, foram lidas e aprovadas, tendo o ^e
putado Djenal Queiroz solicitado retificação na ata da sessão ordinária1 
anterior, que quando abordou os efeitos negativos das enchentes, nos mu
nicípios de laranjeiras e São Cristovão, mencionou também, o município 1 
de Barra dos Coqueiros e grande parte de Aracaju. EXPEDIENTE: 0 Sr. j<£l2 
Secretário procedeu à leitura do Expediente, que constou da seguinte ma- 
Itéria: Requerimento n2 26/89, de autoria do Deputado Marcelo Ribeiro.Não 
houve matéria para o PEQUENO EXPEDIENTE. Inscrito para o GRANDE EXPEDI
ENTE, ocupou a tribuna o Deputado Marcelo Déda, que inicialmente fez um* 
breve retrospecto acerca do importante papel desempenhado pela imprensa' 
na sociedade e em seguida passou a reportar-se sobre editorial publicado 
no Jornal de Sergipe, intitulado "Deda quer ser notícia". Prosseguiu cri 
ticando veementemente o teor do citado editorial, que segundo afirmou é 
atentatório á sua pessoa e ao Partido dos Trabalhadores e apos dizer que 
■a matéria foi escrita de forma agressiva, caluniosa e tendenciosa, acen
tuou que a mesma não condiz com a verdadeira função da imprensa. Leu tre
chos do editorial, relativamente a sua atuação nesta Casa e desafiou o
articulista daquele orgão de imprensa, no sentido de verificar através 1 
d'òs' anais, a constatação de inúmeras ‘matérias e posicionamentos que fez



- 02 -

~ fem favor da emancipação política da classe trabalhadora. Continuando, afir-
mou que o editorialista não tem moral e idoneidade para assacar de fô rma fa J 
cista contra súa pessoa e concluiu dizendo que a veiculação de notícia des
te porte, é devido principalmente pelas denuncias que vem fazendo nesta-Ca» 
sa, sobre possíveis irregularidades na administração publica estadual, no 1 
que diz respeito ao gasto abusivo de dinheiro público com publicidade pelo 
governo Valadares, Seguiu»se o Deputado Marcelo Ribeiro que reportando- se 
a Emenda Constitucional de sua autoria aprovada no dia 27 de junho de 1988,' 
regulamentado a aplicação dos dinheiros públicos e obrigando aos candidatos^ 
a cargos públicos apresentarem declaração de bens, estranhou que a mesma *v 
não esteja sendo respeitada pelos ocupantes.de cargos ou funções públicas. 
Continuou lendo para conhecimento dos senhores deputados oficio que encami^ 
nhará áo Tribunal de Contas do Estado, solicitando a observância da citada 
Emenda constitucional, objetivando a não aprovação das contas dos adminis - 
tradores que infrinjam diretamente o citado dispositivo da constituição es
tadual, Concluiu conclamando ã população sergipana no sentido de que seja 1 * 
exigida a apresentação da declaração de bens dos administradores públicos 
no ato da investidura e na saida do cargo. Por fim, ocupou a tribuna o Depu 
tado Nicodemos Ealcão,' que referindo-se ao pronunciamento do Deputado Màrce 
lo Deda, disse que apesar das divergências ideológicas e partidária que tem 
com S.Ex§, reconhece a sua atuaçao parlamentar nesta Casa e‘'os trabalhos 1  ̂
que aqui desenvolve. Prosseguiu defendendo o direito do Deputado Marcelo De 
da em defender-se das acusações que lhe foram feitas por um órgão de impren 
sa, acentuando porem, que o referido parlamentar não pode responsabilizar o 
Governo do Estado pela autoria do editorial publicado no Jornal de Sergipe. 
Concluiu afirmando que a publicação da citada matéria, nada tem haver com o 
posicionamento do Governo do Estado, A seguir passou-se à

ORDEM DO DIA
Em 3^ discussão foi aprovado por maioria de votos o

Projeto de Lei n^ 03/89* Ha discussão desta Propositura, o Deputado Marcelo *
Deda manifestou-se contrário na qualidade de líder da bancada do PT, Em 2§ 
discussão foi aprovado por maioria dos votantes o Projeto de Lei n^ 05/89*
Em votação nominal e em discussão única foi rejeitado em votação nominal r.* 
com (11) votos NÃO e (09-) votos SIM o Requerimento n2 26/89? de autoria do 
Deputado Parcelo Ribeiro. Não havendo oradores inscritos para EXPLICAÇÃO 1
PESSOAL, o Sr. Presidente antes de encerrar os trabalhos convocou uma ses -
são extraordinária para às 16:30 horas, com o fim específico de apreciar o 
Projeto de Lei n^ 08/89, 'em 3^ discussão e em regime:-de urgência.

- cont -
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Sala das Sessões da Assembléia Legislâtiva do Estado de Sergipe?, 
em 26 de Abril de 1989*
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ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ato do 3 2 9Sessõo ORDINÁRIA do Assem- Aprovada em sessão de 02 de MAIO
bléia Legislativa do Estado der Sergipe, realizada no 

dia 27 de ABRIL de 19 89___
1 9 periodo da 3 9 sessão legislativa da 1 1 9leaislatura

der Sergipe, realizada no de 19 89
A Secretaria para os devidos fins.

PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA

Presidência do Exm* Sr. Deputado; Francisco
Passos. Secretãiios os Srs. Deputados; Guido Azevedo e Carlos Alberto. 
Compareceram os" Srs. Deputados: Francisco Passos„ Eliziário Sobral,Car 
los Alberto, Jeronimo Reis, Aroaldo Santana, Abel Jacò, Antônio Arima-

Guido Azevedo, Hildebrando Costa, Joaldo Barbosa, Luciano Prado, Marce 
3o* Deda,'Marcelo,Ribé ir o , Nicodemos Falcão, Nivaldo Silva e Reinaldo Moura; 
(20). E ausentes os Srs. Deputados; Francisco Mendonça, Ribeiro Filho 
e Laonte Gama - sendo que este ültimo encontra-se em São Paulo repre
sentando a Presidência deste Poder; (04). As Atas das sessões anterio
res foram lidas e aprovadas sem modificações. EXPEDIENTE. 0 Sr. I9 Se 
cretàrio procedeu a leitura do Expediente que constou da seguinte matê 
ria: Requerimento n* 27/89, de autoria do Deputado Marcelo Deda e Ofí 
cio do Secretário'de Estado do Governo. Não houve matéria para o PE
QUENO EXPEDIENTE. Inscrito para o' GRANDE:■ EXPEDIENTE, ocupou a tribuna 
o Deputado Nicodemos Falcão, que reportando-se a editorial publicado 
no Jornal de Sergipe no dia de hoje, dando conta de que sua pessoa, na 
qualidade de relator da Constituinte, estaria evitando a divulgação do 
anteprojeto,, de Constituição, salientou que e de responsabilidade da 
Mesa Diretora da Assembléia Estadual Constituinte, dar conhecimento da 
matéria ao publico. Prosseguiu dizendo haver tirado cópias do citado 
ânteprojètòy, das quais fez a entrega publicamente aos Srs. Deputados 
Constituintes e a várias instituições publicas e privadas do nosso Es- 
.tado, e concluiu afirmando que a veiculação da matéria no referido ed_i 
torial, deve-se aa fato do total desconhecimento de suas ações por par 
te do articulista. Ainda inscrito ocupou a tribuna o Deputado Marcelo 
Ribeiro, dando conhecimento ã Casa haver comparecido ã assembléia rea
lizada pelos funcionários pulbicos estaduais na sede do Çotinguiba, on

téia, Carlos Machado, Dilson Cavalcante, Djalma Lohoi, Djenal Queiroz,
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de na oportunidade, foi criado ò. Sindicato dos. Trabalhadores do Serviço \
Püblico do Estado de Sergipe (SINTRASE1, que terl como objetivo precí-1 '

*-.>r * *puo de primar pelos altos interesses da classe. Continuou dizendo dá élqL 
ção que foi realizada para escolha do Presidente, onde foi eleito o Sr. 
David Prudente,-. componente da : chapa denominada Resgate, que terá como 
objetivo de resgatar a dignidade do funcionalismo püblico estadual. Con
tinuou dizendo das ameaças feitas aos servidores da COHIDRO, pelo Sr. Go
vernador do Estado com a promessa de privatização daquele õrgão e apõs . 
protestar com veemência contra tal atitude, leu para conhecimento dos Srs. 
Deputados, boletim elaborado pela ASPES, contendo comentários elogiosos 
do Sr. Secretário da Agricultura sobre a atuação profícua da EMATER-SE, 
SUDAP e da COHIDRO para o desenvolvimento agrícola do Estado. Concluiu 
fazendo reparos ã Direção do DETRAN por não liberar os seus funcionários 
para participar da assembleia que foi realizada pelos servidores estadu 
ais. Por fim, ocupou.a tribuna o Deputado Marcelo Deda, trazendo ao co
nhecimento da-Casa; ameaçãs, que segundo disse, estão sendo levadas a 
efeito pelo Governo do Estado aos professores sergipanos, que se encon- 
trám mobilizados para acompanhar o processo de votação do veto ao piso 
solarial moveienviado a este Poder pelo Chefe do Executivo Estadual. 
Continuando, apelou para o Líder do Governo, Deputado Nicodemos Falcão, 
no sentido de que sejam evitadas posições por parte do Sr. Secretário da 
Educação, que venham a evitar o diálogo com aquela classe funcional e 
concluiu dizendo esperar que a votação da referida matéria, seja realiza 
da na prõxima terça-feira. A seguir passou-se ã

" 0RDEM 22 'DIA
Em 29 discussão foi aprovado o Projeto de Lei 

n° 22/88. Na discussão desta Propositura usaram da palavra favoravelmen
te á aprovação o autor, Deputado Marcelo Deda, Marcelo Ribeiro e Djenal 
Queiroz. Contrariamente ã aprovação usou da palavra o Deputado Carlos Ma 
chàdo. Foi declarada aprovada a Redação Final do Projeto de Lei n9. 43/88. 
Em discussão ünica, foi rej.eitado o Requerimento n9 27/89 , de autoria do 
Deputado Marcelo Deda. Em EXPLICAÇÃO PESSOAL, usou da palavra o Deputado 
Guido Azevedo, para na qualidade de Presidente da Comissão de Constitui
ção e Justiça, convocar reunião para apõs a sessão da Assembleia Estadu
al Constituinte. 0 Deputado Dilson Cavalcante na qualidade de vice-Lider
do PL, indicou a si prõprio para substituir o Deputado Laonte Gama na
reunião da citada Comissão. 0 Deputado Carlos Machado na qualidade de Lí
der da Bancada do PFL, indicou o Deputado Luciano Prado para substituir 
o Deputado Reinaldo Moura. O Deputado Marcelo Ribeiro na qualidade de
Presidente da Comissão de Saüde convidou os membros da citada Comissão, 
para a visita que fará amanhã ao Hospital João Alves Filho e ao Posto do 
INAMPS no .Siqueira Campos. Nada mais havendo a tratar, o .Sr.. Presidente 
antes de encerrar os trabalhos, convocou uma sessão extraordinária para 
ãs 16 : (10. horas , com o fim específico de apreciar os Projetos de Lei n9s 
03 e 08/89 , em Redação Final. jla/_________________  (Q~
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Sala das Sessões: da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe,, 
em 27 de abril de 1989.
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ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata d a^ãi.Sessão________ O R D IN Á R IA _______ da Assem- Aprovada em sessão de 0 3  de M A IO

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no de 19 89
dia 0 2  de MAIO de 19 89______  A Secretaria para os devidos fins.

1 )

1 9 período da 3 9 sessão legislativa da 11 9 legislatura

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

Presidência do Exm? Sr. Deputado: Francisco 
Passos. Secretários os Srs. Deputados:■Eliziário Sobral e Carlos Alber 
to. Compareceram os Srs. Deputados: Francisco Passos, Laonte Gama, Eli 
ziario Sobral, Carlos Alberto, Jeronimo Reis-, Aroaldo Santana, Abel Ja 
co ̂ 'AntÕnio Arimatêia, Carlos Machado, Dilson Cavalcante, Djalma Lobój, 
Dj enal. Queiroz , Guido Azevedo , , Hl.ldebrando Cos ta, Joaldo. Barbosa, Lucd̂  
ano Prado, Luiz Mitidieri, Marcelo Deda, Marcelo Ribeiro,Nicodemos Fa_l 
cão, Nivaldo Silva, Reinaldo Moura e Ribeiro Filho;(23). E ausente o 
Sr. Deputado Francisco Mendonça; Cpll. As Atas das. sessões anteriores 
foram lidas e aprovadas, sem modificações. EXPEDIENTE. O Sr. I9 Secre 
tãri.o, procedeu a leitura do Expediente que constou da seguinte matéria: 
Requerimentos n9s 28/89, de autoria do Deputado Djenal Queiroz; 29/89 , 
de autoria dos Deputados: Djenal Queiroz e Eliziário Sobral; 30/89, de 
autoria do Deputado Marcelo Dêda e 31/89., de autoria do Deputado Marce 
lo Ribeiro e Ofícios do Dr. Valter Barreto de Gêis, >jPrésidentéa da 
ENERG1PE e do Vereador Josê Augusto Gomes, Presidente da Câmara Munic^ 
pal de. Estância. No PEQUENO .EXPEDIENTE foi aprovado o Requerimento n9 
28/89, de autoria do Deputado Djenal Queiroz, de pesar pelo passamento 
do cidadão Tancredo Vieira, ocorrido no dia 29 de abril prõximo passa
do no município de Nossa Senhora das Dores. Requereu ainda, fosse dado 
conhecimento da resolução desta Casa â família do extinto. Esta Propo
situra foi. defendida pelo autor, que da tribuna fez o necrologio do ex 
tinto. Ainda foi aprovado o Requerimento n9 29/89, de autoria dos Depu 
tados: Djenal Queiroz e Eliziário Sobral, de pesar pelo passamento da 
cidadã Maria Soares da Mota, ocorrido nesta cidade. Requereu ainda, se 
ja dado conhecimento da resolução desta Casa a família da extinta. Es
ta Propositura foi defendida por um de :seus autores, Deputado Dj enal 
Queiroz, que da tribuna fez o necrologio da extinta.e apoiada pelos De



putados: Ribeiro. Filho e Marcelo Ribeiro. Inscrito para o GRANDE EXPEDI 
ENTE , ocupou a tribuna o Deputado Eliziário Sobral, que reportando-se, a 
realização da 129 Convenção Nacional do PMDB em Brasília, a l9 paral:Pre- 
sidente da República, a qual resultou na vitoria do Deputado Federal Uli£ 
ses Guimarães, passou citar as regras básicas que foram estabelecidas pa 
ra realização do evento. Continuou fazendo uma analise retrospectiva dos 
candidatos postulantes e apõs citar as divergências ocorridas dentro de 
um clima altamente democrático,. frizou que com a vitoria do Deputado Fede 
ral Ulisses Guimarães está oficialmente deflagrada a campanha eleitoral 
para1Presidente da República. Prosseguiu dizendo que o Partido do Movi
mento Democrático Brasileiro sai na frente na campanha eleitoral, objeti. 
vando'transmitir ao povo o seu programa de governo e apos fazer uma ana
lise retrospectiva da tragetoria política do Dr, Ulisses Guimarães ao lon 
,ígo .de sua vida pública, em prol do bem estar social do povo brasileiro e 
da*'soberania nacional, concluiu afirmando que a ratificação da candida
tura daquele ilustre homem público à Presidência da República, será o 
marcp inicial para redemocratização do País. Seguiu-se o Deputado Ribeiro 
Filho, fazendo reparos ao pronunciamento do seu antecessor na tribuna,De 
putado Eliziário Sobral, quando discorreu acerca da Convenção Nacional 
realizada no "último final de semana em Brasília pelo.PMDB, para escolha 
do candidato do;Partido, objetivando disputar as eleições presidenciais 
deste ano. Continuou apelando aos seus: nobres pares,no sentido de agirem 
com prudência quando escolherem o candidato â Presidência da República e 
apõs criti.car veementemente a atuação do PMDB na administração pública 
federal e a política econômica que está sendo levada a efeito pelo Gover 
no Sarney;, concluiu recomendando prudência e ponderação aos Srs. Deputa
dos e principalmente ao Deputado Eliziário Sobral na decisão de apoio a 
um candidato ao mais alto cargo eletivo do País. Ainda inscrito, ocupou 
a tribuna o Deputado Marcelo Ribeiro lamentando que o Sf. Governador do 
Estado tenha interferido nas decisões internas deste Poder e passou a 
criticar o. veto parcial aposto por S.Exa. ao Projeto de Lei de aumento 
de vencimentos do funcionalismo público estadual.,, relativamente ãs vanta 
gens concedidas:ao magistério. Prosseguiu lendo para conhecimento da Ca
sa, carta que lhe foi enviada pelo Deputado. Nicodemos Falcão por ocasião 
de sua candidatura a deputado estadual compromentendo-se a defender nes
ta Casa os altos interesses do magistério e concluiu dizendo esperar que 
o citado deputado1se engajéj na luta deflagrada pelos professores sergi
panos por melhores salarios e oriente a bancada do governo a votar com o 
veto parcial de S.Exa. ao Projeto de Lei. n 9 07/89 . Seguiu-se o Deputado 
Luiz Mitidieri, que inicialmente fez referências elogiosas ao pronuncia
mento do Deputado Eliziário Sobral e ;em seguida passou a enalteceras vir_ 

tudes do Dr. Ulisses Guimarães, candidato do PMDB ã Presidência da Repú
blica, principalmente por aquele homem público, segundo disse, haver con
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ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata daMLSessão. ordinAria _da Assem

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no 

dia 03 de MAIO de 1989
1 9 período da 3 9 sessão legislativa da 1 1 9 legislatura

Aprovada em sessão de 0 4- de MATO 

de 19 89

A Secretaria para os devidos fins.

mCL
PRESIOENTE DA ASSEMBLEIA

Presidência dos. Exm9s Srs. Deputados: Francisco
PaSsos e Laonte Gama. Secretários os Srs. Deputados: Eliziário Sobral

c. 1
eJLaonte Gama. Compareceram os Srs. Deputados: Francisco.Passos,Laonte 
Gama, Eliziário Sobral,* Aroaldo Santana, Abel Jacõ, AntÔnio Arimateia, 
Carlos Machado, Dilson Cavalcante, Djalma Lobo, Djenal Queiroz, Guidó 
Azevedo, Hildebrando Costa, Joaldo Barbosa, Luciano Prado, Luiz Mitidi^ 
eri, Marcelo Deda, Marcelo Ribeiro, Nicodemos Falcão, Nivaldo Silva, 
Reinaldo Moura, e-^Ribeiro Filho; (21). E ausentes os Srs. Deputados:Car 
los Alberto, Jeronimo Reis e Francisco Mendonça - sendo que este últi
mo encontra-se licenciado para tratamento de saüde; (03). A Ata da se_s 
são anterior foi lida e aprovada sem modificações. EXPEDIENTE. 0 Sr.,19 
Secretário procedeu a leitura do Expediente que constou da seguinte ma 
tèria: Requerimento n? 32/89, de autoria dos Deputados: Marcelo Dèda e 
Marcelo Ribeiro e Ofício da Junta Medica designada pela Mesa Diretora 
concedendo 60 /(sessenta) dias de licença ao Deputado Francisco Teles, 
para tratamento de saüde. Inscrito para o PEQUENO EXPEDIENTE, ocupou a 
tribuna o Deputado Eliziário Sobral, que reportando-se ã apreciação do 
veto governamental I Emenda de autoria do Deputado Marcelo Deda ao Pro 
jeto de Lei n9 07/89, que concedia piso movei de salário ao magistério, 
‘contestou contra artigo publicado na Gazeta de Sergipe na coluna Plena 
rio, quando afirma que a sua pessoa manteve entendimentos com alguns

i"’ - 1ex-Governadores negociando o seu voto. Continuou reafirmando seu posi
cionamento contrário ao veto e concluiu fazendo veemente protesto con
tra as afirmações feitas pelo articulista relativamente ao seu posicio 
namento por ocasião da apreciação do veto governamental a Emenda do De 
putado Marcelo Dêda ao Projeto de Lei n 9 07/89 , que instituia o piso 
salarial mõvel para o magistério sergipano. Inscrito para _o GRANDE 
EXPEDIENTE, ocupou a tribuna o Deputado Carlos Machdo trazendo ao co-

M l

n
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ORDEM DO' DIA

. i( O Sr. Presidente deferiu a licença de 60 (sessenta)'
dias para tratamento de saúde, concedida pela Junta Medica designada pe
la Mesa ao Deputado Francisco Teles a partir do dia 28 de março de 1989.
Em discussão unica foi aprovado por maioria dos votantes, o Requerimento 
n<? 32/89 , de autoria dos Deputados: Marcelo Deda e Marcelo Ribeiro, para 
que seja enviado expediente ao Dr. Jakob Sverdrup, Diretor em Oslo, en
dossando a campanha promovida pelo escritor argentino Adolfo Perez Esqui 
vel, Nobel da Paz em 1986, no sentido de outorgar ao Cardeal D.Paulo Eva 
risto Arns;, Arcebispo da Diocese de Sao Paulo o Prêmio Nobel do ano de 
1989. Em 39 discussão foi aprovado o Projeto de Lei n9 05/89. Em discus
são única foram aprovadas as Indicações n9s 0.2 e 03/89. Para yEXPLICAÇÃO 
PESSOAL, ocupou a tribuna o Deputado Joaldo Barbosa, ..fazendo severas crí 
ticas a administração do Exm9 Sr. Presidente da República, pelo envolvi
mento de vãrios Ministros em atos de corrupção administrativa, acentuan
do a necessidade dos pa-r.tidos políticos que dao sustentação ao Presiden-\
te Sarney, assumirem almiséria que segundo disse, proporcionaram ao povo 
brasileiro. Concluiu externando o seu irrestrito apoio e de varias lide
ranças políticas do- infe.rior ã canidatura do Governador do Estado de Ala f  

goas Fernando Collor L’ 'de Melo ã Presidente da República. 0 Deputado; . 
Reinaldo .Moura, usou da palavra para na qualidade de Presidente da Comi_s< 
sãpVd.e. Economia e Finanças, convocar uma reunião para amanhã apos a ses-( 
são. da 'Assembléia Estadual Constituinte. Nada mais havendo a tratar,o Sr.\
Presidente encerrou os trabalhos, determinando para a próxima sessão, a 
matéria constante da Ordem do Dia e mais o que ocorrer na forma regimen 
tal.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, 
eiiic'03 de maio de 19 89.

\

ESTA CONFCRJ

Secretaria da Assei
do Estodo/de Sergipe,

Aracaju,

á L ,
p r é s i d e n t e '
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ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ato do 359SessÕo ORDINÁRI A_____da Assem- Aprovada em sessão de 08  de M A IO

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no 

dia 04 de MAIÒ de 19 89
de 19 89
A Secretai

1 9 período da 3 9 sessão legislativa da 1 1  ^ legislatura

Presidência do Exm^ Sr. Deputado.; Francisco-
Passos . Secretários os Srs. Deputados;: EliziSrio Sobral , Carlos Macha 
do, Dilson Cavalcante, Guido Azevedo, Reinaldo Moura, Carlos Alberto e 
Luiz Mitidieri,. Compareceram os Srs. Deputados: Francisco Passos, Laon 
te Gama, Eliziário Sobra.l, Carlos Alberto, Aroaldo Santana, Abel Jaco, 
Antônio Arimatéiáv Cârlos;Machado, Dilson Cavalcante, Djenal Queiroz,V1 .
Guido Azevedo, Joaldo: Barbosa , Luciano Prado, Luiz Mitidieri, Marcelo 
Deda, Marcelo Ribeiro, Nicodemos Falcão, Nivaldo Silva e Reinaldo Mou- 

(19.). ;E ausentes os Srs. Deputados: Jeronimo Reis, Djalma Lobo ,Hi_T 
•debr.ando Costa, Ribeiro Filho e Francisco Mendonça - sendo que este ül̂  
,Í'imoi encontra-se licenciado para tratamento de saude; (.05). A Ata da 
sdssão anterior foi lida e aprovada sem modificações. EXPEDIENTE. O Sr. 
I9 Secretario, procedeu a leitura do Expediente que constou da seguinte 
matéria: Requerimento n9 33/89, de autoria dos Deputados:, Marcelo Deda 
"e^;Marcelo Ribeiro e Ofício do Presidente da . Confederação:, Estadual da 
‘industria, Sr. Idalito Oliveira. Não. houve.matéria para „o:,PEQUENO EX
PEDIENTE. Inscrito para o GRANDE EXPEDIENTE, ocupou a tribuna o Deputa 
do Marcelo Ribeiro trazendo ao conhecimento da Casa a visita que fez 
ao Hospital João Alves Filho* na qualidade de Presidente da Comissão 
de Saüde, onde detectou a falta de material para atendimento **•. popula 
ção que necessita de serviços médicos de urgência. Prosseguiu denunci
ando também a falta de equipamentos no posto de saüde do INAMPS do Si
queira Campos para atendimento.aos usuários, principalmente na ãrea de 
oftalmologia e apelou para o Sr. Governador do Estado, no sentido' de 
envidar esforços para conseguir o aparelho específico para detectar o 
glaucoma, objetivando evitar a cegueira precoce de todos aqueles por
tadores da citada enfermidade. Disse da falta de medicamentos necessá
rios para4 ôj pronto atendimento, inclusive a falta de vacinação .por nao





ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata da 3 6 9Sess5o______ ORDINÁRIA  da Assem- Aprovada em sessão de 09. de MAIO
bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no 

dia 08 de MAIO de 19 89
de 19 8 9 ' v ,

A Secretaria para os devidos fins.

1 9 período da 5 9 sessão legislativa do 1 1 9 legislatura

PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA

Presidência dos Exm?-s Srs. Deputados : Eliziar.io,
Sobral e Laonte Gama. Secretlrios:. os Srs. Deputados: Carlos Machado, 
Guido Azevedo, Djalma Lobo e Carlos; Alberto. Compareceram os Srs. Depu 
tados : Francisco "Passos , Laonte Gamá,,, Eliziario Sobral, 'Carlos Alberto, 
Jerônimo Reis , Carlos Machado, Dilson■Cavalcante, Djalma. Lobo, Djenal 
Queiroz, Guido Azevedo, Hildebrando Costa, Joaldo Barbosa, Luciano Pra 
do, Marcelo Deda,.Marcelo Ribeiro, Nicodemos Falcão, Nivaldo Silva e 
Reinaldo^Moura; (18)* E ausentes os Srs. Deputados: Aroaldo Santana, 
Abel Jacô, Antônio Arimatêia, Luiz Mitidieri, Ribeiro Filho e Francis
co Mendonça - senclo que este "ultimo encontra-se licenciado para trata 
mento de saúde; (.06). A Ata da sessão anterior foi lida e aprovada ten 
do o Sr. Presidente determinado retificação mandando constar que o of_í 
cio lido no Expediente foi enviado pelo Presidente da Federação.das In

— ~ — : kdustrias do Estado de Sergipe, e nao^ da Confederação como esta escrito. 
EXPEDIENTE-.’ O Sr. I9 Secretario procedeu a leitura do Expediente que 
constou da seguinte matéria: Emenda n9 01, de autoria do Deputado Car
los Machado ao Projeto de Lei n9 22/88. Não houve matéria para o PE
QUENO .EXPEDIENTE. Inscrito para o GRANDE EXPEDIENTE, ocupou a tribuna 
o Deputado Joaldo Barbosa, que reportando-se *'I nota publicada no Jor
nal da Manhã,, dando conta de que sua pessoa estava utilizando-se da po 
lítica para galgar cargos no Governo do Estado, refutou a.citada acusa 
ção, fazendo um breve retrospecto acerca da sua atuação como homem pu^ 
blicò, que segundo disse, tem se pautado na defesa dos legítimos inte 
resses do povo sergipano. Desafiou o articulista daquele jornal,no sen 
tido de trazer a publico qualquer negociata que fez em troca de cargos 
públicos e em seguida justificou os vãrios motivos pelos quais defende 
o Governo,Valadares. Concluiu reafirmando o seu apoio à'candidatura de 
Fernando -Gollor de Mello I Presidência da República, destacando princi

r



palmente a maneira como aquele; lídeu: político tem agido em defesa da mô . 
ralrdade püblica.Seguiu-se o Deputado Marcelo Ribeiro fazendo , severas’ 
críticas a burocracia que segundo afirmou,es tá existindo no sistema de 
saúde em nosso Estado e em todo País e passou a ler para conhecimentos/; / 
dos Srs .Deputados umnrelatorió:.fornecido por um profissional da medici
na sobre 0' restado de saüde de um paciente.Concluiu fazendo severas crí
ticas a maneira como foi feito o citado relatório,por considerar que o 
mesmo ira causar sérias dificuldades ao paciente.Este orador foi apartea 
do pelo Deputado Reinaldo Moura.A seguir passou-se a 

1 ORDEM DO DIA

Em discussão.; unica foi aprovada a Indica 
çaonn9' 04/89. Ainda em discussão ünica e em votaçao nominal foi rejeita 
do por 12 (doze) votos NÃO-e 07 votos SIM,o Requerimento n9 33/89 ,de '.aUA 
toria dos Deputados Marcelo Deda e Marcelo Ribeiro.Não havendo orado 
res inscritos para EXPLICAÇÃO PESSOAL, nem quem quisesse fazer uso da- pa 
lavra, o Sr.Presidente encerrou os trabalhos determinando para a sessão’ , 
seguinte a matéria constante da Ordem do Dia e mais o que ocorrer na for 
ma regimental.

Sala das Sessões da Assembléia:Legislativa doEEstado de Sergipe, 
em 08 de maio de 1989.

c ? . . ____________________________________

ESTA C O N F O R



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata da 37 %essao ORDINÁRIA   da Assem.da Assem- Aprovada em sessão de 10 de MAIO
bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada, no de I9 8Q

dia OQ de MA.IQ de I9ÜS A Secretaria para os devidos fins.

1 S periodo da 3 2 sessão legislativa da 1 1  fi legislatura

PRESIDENTE/oá ASSEM8LEIA

Eresidência dos Exm2s; Srs. Deputados: Francisco
Passos e Laonte Gama. Secretários os Srs. Deputados:: Eliziário Sobral*\e 
Carlos Alberto. Compareceram os Srs. Deputados:; Francisco Bassos, Laonte 
Gama, Eliziário Sobral, Carlos Alberto, Aroaldo Santana, Abel Jacú, An
tônio Arimatéia, Carlos Machado, Dilson Cavalcgnte, Djalmai Lobo, Djenal 
Queiroz?, Guido Azevedo, Hildebrando Costa, Joaldo Barbosa^, Luciano Pra
do, Luiz Mitidieri, Marcelo Deda, Marcelo Ribeiro, Nicodemos Falcão, Ni 
valdo Silva, Reinaldo Mourave Ribeiro Filhof (22). E ausente® os; Sir s. De 
putados: Jerônimo Reis e Francisco Mendonça * sendo quê este último en
contra-se licenciado parai tratamento de saúde; (02). A At® dai sessão an 
terior foi lida; e aprovada sem modificações;. EXPEDIENTE. 0 Sir. I2 Secre 
tário procedeu ai leitura* do Expediente que constou da seguinte matérias: 
Requerimentos: n2s 34/89), de autoria do Deputado Maròelo Deda; e 35/89,de 
autoria dos Deputados: Nicodemos Falcão e Eliziário Sobral. No PEQUENO 
EXPEDIENTE, foi aprovado o Requerimento n£ 35/89, de auto ri â dos Deputai 
do:s:; Nicodemos Falcão e Eliziário Sobral, de pesar pelo passamento do 
cidadão Valteno Menezes, ocorrido no dia de hoje. Esta BIspositura foi 
defendida por um de seus autores, Deputado Nicodemos Falcão e apoiada 
pelos Deputados:: Laonte Gama, Djenal Queiroz, Carlos Machado e Antônio 
Arimatéia. Inscrito par® o GRANDE EXPEDIENTE, ocupou a tribuna o Deputa 
do Marcelo Deda1, que reportando*&ae h rejeição de Requerimento de sua 
autoria em sessão anterior, que solicitava informações sobre o funciona 
mento da Televisão Aperipê, acentuou que a suai Bropositura tinha ccomo
objetivo precípuo dirimir dúvidas sobre denúncias de depredação do pa*



trimônio da citada empresa, com o desaparecimento de equipamentos, inclu
sive componentes eletrônicos e fitas magnéticas importadas;*. Prosseguiu de 
nunciando também o número excessivo de funcionários causando grandes pre- 
juizos b empresa e conclamou seus nobres pares para em comissão visitar 
ras jnstálações -da RTA-, para verificar “in loco” a veracidade das denúncias, 
para. qqe sejam tomadas as providências cabíveis. Continuou dizendo da re
jeição das contas da Fundação Aperipê, relativamente a?o exercício de 19 84 

pelo Tribunal de Contas por haver constatado, irregularidades e externou 
seu veemente protesto pelo não cumprimento de Lei que regulamenta o assun

ito. Concluiu dizendo da necessidade dos Srs. Deputados envidarem esforços 
objetivando tomar providências e apelou para 0 Presidentelda Comissão de 
Finanças no sentido da apreciação do Projeto de sua autorias Este orador 
foi aparteado pelo Deputado Djenal Queirós. Seguiu-se a Deputado Nicode
mos Falcão, que reportando-se a^ denúncias feitas pelo seu antecessor na 
tribuna sobre irregularidades na Fundação Aperipê, acentuou que as referi 
das denúncias deveriam ter 'fundamentos concretos, em trazendo para; conh^ 
cimento dos Sirs. Deputados os nomes dos funcionários da empresa que têm 
mais* de um emprego e bem como a relação dos equipamentos; da* Fundação Ape
ripê que foram desviados para outras emissoras. Continuou dizendo que fac
tos como estes? não podem ficar apenas; em boatos, para que não se coloque 
0 Goveno do Estado em situação desagradável, principalmente no que diz 
respeito ao ex-Governador João Alves Filho relativamente as fitas magné
ticas, acentuando que as mesmas pertencem ao arquivo pessoal de S;Exa. A 
seguir passou-se b

ORDEM DO DIA

Foi declarada aprovada a Redação Final do Projeto 
de Lei n2 05/89. Em 3a discussão foi aprovado 0 Projeto de Lei ns 22/88, 
com uma Emenda de autoria do Deputado Carlos Machado. Na discussão daa E- 
menda usou da palavras favoravelmente h aprovação 0 seu autor. Em discus
são única foi rejeitado por maioria de votos 0 Requerimento ns 34/89,de au 
toria do Deputado Marcelo Déda=. Esta Propositura foi defendida pelo autor. 
Inscrito para? EXPLICAgãO PESSOAL, ocupou a tribuna 0 Deputado Marcelo Dé- 
da estranhando 0 posicionamento adotado pelo Deputado Nicodemos Falcão na 
tribuna, por negar apartes aos seus pares, quando se trata de assuntos po 
lêmicos, principalmente quando exigiu de sua pessoaltrazer nomes para com 
provar sua denúncias relativamente a? irregularidades na Fundação Aperipê, 
sem a aprovação do Requerimento que apresentou solicitando esclarecimen
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tos a respeito da veracidade ou não das denúncias. Voltou verberar so
bre o desaparecimento de fitas magnéticas do arquivo da citada Fundação 
que documentava fatos da administração, do ex^-Governador João Alves Filho 
e concluiu classficando o caso de criminoso. Este orador foi aparteado pe 
lo Deputado Nicodemos Falcão. 0 Deputado Guido Azevedo usou da palavraspa 
ra na qualidade de Presidente da Comissão de Constituição e Justiça convo 
C|r reuniãçÚparat após as sessão das Assembléia Estadual Constituinte. Nadas 
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhoa deteiminan 
do para a sessão seguinte a matérias constante da Ordem do Dia; e mais o;;qu;e 
ocorrer na forma regimental.

&a!a daa Sessões: da Assembléias Legislativa do Estado de Stergipe,em 
09 de maio de 1989.

22 SECRETÁRIO

ESTA CONFORME
Secretaria da Assembiéia^í^cgisiatn a 

do Estodo dí>'''Ser£Ípe

Aracaju,

DíRETOí G ÍRAL
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ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata do 38 Cessão ORDINÁRIA   da Assem-da Assem- Aprovada em sessão de II de MAIQ
bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no 

dia 1 0  de MAIQ de 19 8Q______

de 19 8 9

A Secretaria para os devidos fins.

1 S periodo da 3** sessão legislativa da 1 1 S legislatura

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

P.iresidencia do ExmB Sr. Deputado: Laonte Ga
ma. Secretários os Srs* Deputados: Ribeiro Pilho, Eliziário Sohral, Car 
los Machado e Nivaldo Silva. Compareceram os Sfs. Deputados: Francisco
Passos, Laonte Gama, Eliziário Sohral, Jerônimo Reis, Aíroaldo Santana, 
Ahel Jacó, Antônio Arimatéia, Carlos Machado, Dilson Cavalcante, Djenal 
Queiroz, Guido Azevedo, Joaldo Barbosa;, Luciano Prado, Luiz Mitidieri, 
Marcelo Deda, Marcelo Ribeiro, Nicodemos Falcão, Nivaldo Silva,Reinaldo 
Moura e Ribeiro Pilho; (20). E ausentes os Srsi Deputados: Carlos Alber 
to, Djalma Lobo, Hildebrando Costa e Francisco Mendonça - sendo que es
te último encontra-se licenciado para tratamento de saúde; (04). Ai Ata 
da sessão anterior foi lida e aprovada tendo 0 Deputado Marcelo D.éda,so 
licitado retificação, mandando constar que no seu discurso da sessão an 
terior solicitou ao Presidente da Comissão de Economia e Finanças a no
meação de um relator, objetivando apreciação das contas da Fundação Ap_e 
ripe, referentes ao execício de 19 8 4. Não houve matéria a ser lida; no 
EXPEDIENTE, nem para. 0 PEQUENO EXPEDIENTE. Inscrito para^ 0 GRANDE EXPE
DIENTE, ocupou m tribuna O; Deputado Ribeiro Filho, que inicialmente co
municou á Casa 0 internamento hospitalar no dia de hoje do DeputadofFran 
cisco Teles de Mendonça para tratamento de saúde e prosseguiu denqncian 
do invasão a um lar de uma ienhora grávida no município de Lagarto, que 
segundo disse, foi comandado pela Polícia Militar juntamente com 0 Depu 
tado Jerônimo Reis, tendo aquela mulher vindo a abortar. Continuou repu 
diando nota publicada em um determinado orgão de imprensa, tachahdo os 
Sirsi Deputados de corja e em seguida passou a citar para conhecimentò
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dos ieus nobres psares; a aplicação dos seus subsídios em obras filantrópi
cas no município de Lagarto, além das despesas com o envio de enfermos pa 
ra os hospitais de Aracaju. Comunicou ao plenário que inaugurará brevemen 
te mais uma associação"1 de caráter beneficente, objetivando atender as pes 
soas carentes daquele município e após criticar as sucessivas greves que 
estão sendo deflagradas^ em todo País, concluiu fazendo reparos ã: entrevis 
ta concedidã.a imprensa pelo Deputado Marcelo Deda, relativamente aos sub 
sídios dos deputados estaduais. Este orador foi aparteado pelos Deputados 
Joaldo Barbosa, Aroaldo Santana e Nivaldo Silva. Seguiu-se o Deputado Mar 
ceio Ribeiro lamentando que a bancada governista tenha rejeitado na tarde 
ontem na Comissão de Constituição e Justiça, Projeto de Lei de sua; auto
ria que institui o Vhle Transporte para os servidores: públicos estaduais. 
Prosseguiu dizendo estar plenamente convencido sobre a constitucionalida 
de daa Propositura, mesmo por que baseia-se em Lei Federal e apelou para o 
Presidente da Assembléia Estadual Constituinte, no sentido de trazer ao 
plenário deste Poder, alguma autoridadè especializada em Direito Constitu 
cional, para falar sobre a constitucionalidade ou não de matérias apresen 
tadas pelos Srs. Deputados. Concluiu anunciando a Casa; que apresentará ;duas 
emendas ao anteprojeto de Constituição, que versam sobre o sistema de vo
tação de matérias nesta Casa. A* seguir foi concedida a. palavra ao Deputa- 
do Marcelo Déda que inicialmente disse da improcedência da pretensão do 
Deputado Ribeiro Filho, relativamente a aplicação dos subsídios dos Srs. 
DeputadòsL em: benefício das populações carentes e após verberar acerca da 
sua atuação parlamentar em prol do bem estar social da comunidade, voltou 
a reafirmar seu posicionamento contrário ao aumento dos subsídios dos Srs. 
Parlamentares. Prosseguindo acentuou que o Estado não tem obrigação de fi 
nanciar obras filantrópicas particulares e concluiu manifestando-se favo
rável a remuneração dos Srs. Deputados pelos trabalhos dai Assembléia Esta 
dual Constituinte. A seguir passou-se ã>

ORDEM. DO DIA

Em 1& discussão foi aprovado por unanimidade, 
s. o Projeto de Resolução ns 04/8 9, de autoria do Deptitado Laonte Gama. Em 

EXFLICAÇlO PESSOAL, usou da palavra 0 Deputado Joaldo Barbosa;, dando co
nhecimento à. Casa do estado de saúde delicado em que se encontra 0 Deputa 
do Francisco Teles de Mendonça e chamou a atenção dos seus nobres pares, 
para os prejuízos que 0 citado parlamentar vem sofrendo pela não conces-



são pelo Plenário deste Poder, da licença para tratamento de saúde por 120 
dias. Nada mais havendo a, tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, 
determinando para a sessão seguinte a matéria constante da Ordem do Dia e 
mais o que ocorrer na forma regimental.

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado de S'ergipe,em 
10 de maiO'ide 19 8 9*

r . ____________________________________
PRESIDENTE

22 SECRETÁRIO

ESTA CONF^BME
Secretaria cia Assembié 

do Estodo d'
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ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata da 39%Sessao_____ ORDINÁRIA  da Assem- Aprovada em sessão de IS de MAIO
bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no 

dia 11 de_ MAIQ _de I9j8Q

de I 9 ^ a

A Secretaria para os devidos fins.

1 fi oeriodo da 3 ^  • sessão legislativa da 1 1 S  legislatura
s .

PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA

Presidência do ExmS Sr. Deputado: Francisco
Passos. Secretários os Srs;. Deputados:: Eliziário Sobral, Marcelo Deda 
e Laonte Gama. Compareceram os Srs.. Deputados:; Francisco Passos,Laonte 
Gama, Eliziário Sobral, Jerônimo Reis, Aroaldo Santana, Antônio Arima- 
téia, Carlos Machado, Dilson Cavalcante, Djalma Lobo, Djenal Queiroz, 
Guido Azevedo, Hildebrando Costa, Joaldo Barbosa, Luciano Prado, Luiz 
Mitidieri, Marcelo Deda, Marcelo Ribeiro, Nicodemos Falcão e Nivaldo 
Silva; (19)* E ausentes os .Srs. Deputados: Carlos Alberto, Abel Jacó, 
Reinaldo Moura, Ribeiro Filho e Francisco Mendonça;-ísendo que este úl 
timo-encontra-se licenciado para tratamento de saúde; (05). A  Ata da 
sessão anterior foi lida e aprovada tendo o Deputado Marcelo Deda soli_ 
citado retificação mandando constar que no seu discurso manifestou-se 
contrário a pretensão do Deputado Ribeiro Filho de impetrar mandado de 
segurança para receber subsídios que não tem direito, bem como a remu
neração dos Srs.. Parlamentares pelos trabalhos da Assembléia Estadual 
Constituinte. 0 Sr. Presidente determinou que constasse o nome do Depu 
tado Hildebrando Costa na sessão anterior por haver sido omitido da rê  
lação de presença. Não houve matéria a ser lida no EXPEDIENTE. No PE
QUENO EXPEDIENTE, usou da palavra o Deputado Djenal Queiroz para reque 
rer à Mésa a certidão da Ata da sessão ordinária do dia 03 do corrente 
mês. 0 Sr. Presidente deferiu a solicitação. Não havendo oradores, ins
critos para 0 GRANDE EXPEDIENTE, passou-se à

ORDEM DO DIA

Em discussão única e em votação secretr " '



mantido o veto governamental ao artigo 9e do Projeto de Lei n2 55/89,com' 
a seguinte votação: 10 (dez) votos NÃO e 04 (quatro) votos SIM, 04 (qua
tro) deputados ausentes e 01 (um) licenciado para tratamento de saúde. 
Também em votação secreta e em discussão única foi mantido o veto gover
namental ao artigo 102 do citado Projeto de Lei com a seguinte votação: 
Ig^(doze) votos Não e 04 (quatro) votos SIM. Votaram 18 (dezoito) deputa 
dos, 05 (crnco) ausentes e 01 (um) licenciado para tratamento de saúde. 
Ainda em discussão única e em votação secreta foi mantido o veto governa 
mental ao artigo 126 do mesmo Projeto com 09 (nove) votos SIM e 09 (nove) 
votos NÃO. Votaram 18 (dezoito) deputados, 05 (cinco) ausentes e Ol^um) 
licenciado para tratamento de saúde. Na discussão do veto, usou da pala
vra contrariamente a manutenção o Deputado Marcelo Deda. Em todas votar- 
ções. os Deputados Marcelo Deda e Carlos Machado serviram de escrutinado- 
res, Não havendo oradores inscritos para EXPLICAÇÃO PESSOAL, nem quem 
quisesse fazer uso da palavra o Sr. Presidente encerrou os trabalhos de
terminando para a sessão seguinte a matéria constante da Ordem do Dia e 
mais o que ocorrer na forma- regimental.

Sala das SessÕes da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, 
em 11 de maio de 1989.

PBESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata da 40 ?Sessoo________ O R D IN Á R IA   da Assem- Aprovada em sessão de 1 6  de MA1 0

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada, no 

dia 15 de MAIO de 19 89
de 19 89
A Secretaria para os devidos fins.

1 9 oeriodo da 3 9 sessão legislativa da_JLL?legislatura

PRESIDENTE DA ASSEMBLE1A

Presidência do.Exm9 Sr. Deputado: Francisco
Passos. Secretários os Srs. Deputados : Eli,zíãrio ' Sobral e Aroaldo San
tana. Compareceram os Srs. Deputados: Francisco Passos ,. Laonte Gama, 
Eliziário Sobrai*,Jerônimo Reis, Aroaldo Santana, Carlos Machado,Dilson 
Cavalcante, Djenal Queiroz, Guido Azevedo, Joaldo Barbosa, Luciano Pra 
do, Marcelo Deda, Marcelo Ribeiro, Nicodemos Falcao, Nivaldo Silva,Rei^ 
naldo Moura e Ribeiro Filho; 0-7). E ausentes os Srs. Deputados::Carlos 
Alberto;, Abel Jaco, Antônio Arimatéia, Djalma Lobo , Hildebrando Costa, 
Luiz Mitidi.eri. e Francisco Mendonça^ - sendo que este ultimo encontra-se 
licenciado para tratamento de saude; CP7). A.Ata da sessão anterior 
fói lida e aprovada sem modificaçõesEXPEDIENTE. 0 Sr. I9 Secretario 
procedeu a leitura do Expediente que constou da seguinte matéria: Ofí
cios do Deputado .Mario Chermont, Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado do Para e do Dr. João Erivaldo Saraiva Serpa, Chefe do Cen
tro Nacional de Pesquisa de Coco, Milho e Soja da EMBRAPA. Não houve 
matéria para o.PEQUENO EXEPEDTENTE. Inscrito para o GRANDE EXPEDIENTE, 
ocupou a tribuna o Deputado Djenal Queiroz, voltando a reportar-se so
bre as invasões de propriedades privadas que estao ocorrendo no inte
rior do Estado, comandadas, segundo disse, por pessoas estranhas ao mo 
vimento dos trabalhadores sem terra e lembrou ã Casa o alerta que fez 
hã dois meses na tribuna deste Poder, sobre possíveis invasões de ter
ras em Sergipe. Continuando, denunciou uinvãsãõ da Fazenda Tingui no 
município de Malhador, que segundo afirmou, teve a participação de pe_s 
soas oriundas de outros Estados, particularmente de Santa Catarina e 
Minas Gerais e apos comentar acerca das exigências feitas pelos inva
sores às autoridades constituídas, disse da medida .justa levada a efeji 
to pelo Sr. Governador do Estado, através da Polícia Militar,objetivan 
do salvaguardar o direito ã propriedade privada. Concluiu.solidarizando -se
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com o Chefe do Executivo Estadual e o St , Secretario da Segurança Públi
ca, pelas medidas no sentido de garantir a ordem. Este orador foi aparte 
ado pelos Deputados: Ribeiro Filho e Laonte Gama. Seguiu-se o Deputado 
Nivaldo Silva, dando conhecimento a Casa das serias dificuldades por que 
vem passando o município de Estância, em virtude de uma enchente ocorri
da no. sábado passado, causando sérios prejuízos ã população, sobretudo 
aos proprietários de indústrias localizadas naquele município e dos desa 
brigados que estão necessitando de auxílio. Prosseguiu discorrendo acer
ca da interrupção do fornecimento de água e concluiu apelando para o Lí
der do Governo, o Chefe do Executivo Estadual e a Defesa Civil, no senUi 
do de envidar esforços para minorar o sofrimento da população carente de 
Estância, principalmente o restabelecimento do fornecimento de ãgua. Es-í 
te orador foi aparteado pelos Deputados .Ribeiro Filho e Laonte.-Gama, Aindav.
inscrito■ocupou a tribuna o.Deputado Marcelo Deda, trazendo ao conheci
mento do plenário enormes problemas de conflitos de terras que estão oco.r 
rendo em todo País, devido principalmente a má distribuição de terras e 
em seguida passou a fazer uma análise da ocupação da Fazenda Tingui por 
trabalhadores rurais. Continuou dizendo que os dirigentes da citada ocu
pação vivem há mais de quatro anos em nosso Estado e apòs defender a mo
bilização dos trabalhadores do campo.corno única forma de luta pelos seus 
direitos, lamentou que as autoridades sõ dão atenção aos homens do campo 
quando estes ocupam uma determinada área de terra. Concluiu afirmando que 
desde 1987.a Fazenda Tingui, na município de Malhador está em processo 

j  de desapropiação devido â sua improdutividade. Este orador foi aparteado 
pelos Deputados: Joaldo Barbosa, Jerônimo Reis e Laonte Gama. Seguiu-se, o 
Deputado Joaldo Barbosa que inicialmente fez uma analise da situação em 
que se encontra o Estado de Sergipe apòs as últimas chuvas caídas no ter 
ritõrio sergipano. Prosseguiu dizendo da necessidade dos prefeitos muni
cipais se associarem , para juntos ao Governo do Estado tentarem resol - 
ver os problemas que afligem suas comunidades, principalmente no que se 
refere â recuperação das rodovias sergipanas,. e concluiu comunicando â 
Casa .o afastamento do Governador Fernando Collor de Melo de suas 1 fun
ções, para concorrer â Presidência da República. Por fim, ocupou a tribu 
na o Deputado Ribeiro Filho, fazendo breves reparos âs palavras que fo
ram proferidas pelo Deputado Marcelo Deda, relativamente ao problema da 
Reforma Agrária no Brasil. Concluiu justificando o seu posicionamento em 
relação â questão da terra e invasões a propriedades privadas pelos tra- 
balhadores rurais. Este orador foi aparteado pelo Deputado Laonte Gama .
A seguir passou-se a

ORDEM DO DIA

Foi declarada aprovada a Redação Final do Projeto de 
Lei n9 22/88. Não havendo oradores inscritos para EXPLICAÇÃO PESSOAL, ,

 • _ ______________À M _____________________ :__________ á L



nem quem quisesse fazer uso da palavra, o Sr. Presidente encerrou os 
trabalhos, determinando para a sessão seguinte a materrá* constante 
da Ordem do Diae mais o que ocorrer na forma regimental.

Sala das Sessões, da Assembleia.■ Legislativa do Estado de ' 
Sergipe, em 15 de maio de 1989.

PRESIDENTE

’ SECRETÁRIO



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ato do 4 - l- SRSSnn O R D IN Á RIA   da Assem

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no

dia 1 6  de M a ÍO  de 19 8 9

1 -  oeriodo da 3 -  sesscío legislativa da l i -  legislatura

Aprovada em sessôo de 17 de Haio 
de 19 8Q

A Secretaria para os devidos fins.

PRESIDENTE OA ASSEMBLEIA

Presidência do Exm® Sr* Deputado Francisco^ Pas 
sos* Secretários os Srs* Deputados: Eliziário Sobral, Guido Azevedo,Daon 
te Gama e Aroaldo Santana. Compareceram os Srs* Deputados: Francisco Pas 
sos, Laonte, Gama, Eliziário Sobral, Carlos Alberto, Jeronimo Reis, Aroal 
do Santana, Abel Jacó, Antonio Arimatéia, Carlos Machado, Dilson Cavai - 
cante, Djalma Loho, Djenal Queiroz, Guido Azevedo, Hildebrando Costa:> , 
Joaldo Barbosa, Luciano Prado, Luiz Mitidieri, Marcelo Deda, Marcelo Ri- 
beiro, Nicodemos Falcão, Nivaldo Silva, Rèinaldo Moura e Ribeiro Filho ; 
(23)* E ausente o Sr, Deputado Francisco Mendonça- licenciado para tra -

4
tamento de saúde; (01), A Ata da sessão anterior foi lida e aprovada sem ' ♦
modificações. EXPEDIENTE. 0 Sr. 15 Secretário procedeu a leitura do Expe 
diente, que constou da seguinte matéria: Requerimento ns 35/89 de auto -

1ria do Deputadoí Luciano Prado e Requerimento n5 36/89 de autoria das Depu/ 
tados Marcelo Déda e Marcelo Ribeiro; Ofício do Conselheiro Carlos Alber 
to Sobral de Souza, Presidente do Tribunal de Contas e telex do Deputado 
Tonico Ramos, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Patò 
lo e do Sr. ítalo Ramos, Assessor Chefe de Comunicação da Assembléia Le
gislativa do Estado de São Paulo. No PBQQENO EXPEDIENTE, foi aprovado o 
Requerimento n5 35/89 de autoria do Deputado Luciano Prado, de pesar pe
lo passamento do cidadão José Benedito Filho, ocorrido no dia 13 (treze) 
do corrente mes. Requerèusainda, seja dado conhecimento da resolução des 
ta Casa à família do extinto* Inscrito para o GRANDE EXPEDIENTE, ocupou 
a tribuna o Deputado Marcelo Ribeiro, comunicando à Casa haver elaborado 
um relatório da visita que fez ao Hospital Governador João Alves Filho e 
ao posto do INAMPS no Siqueira Campos e em seguida passou a discorrer a- 
cerca de denúncia que fez em sessão anterior, relativamente ao remaneja- 
mento de funcionários de outras secretarias do Estado para a área de saú 
de, objetivando com isso, serem remunerados pelas gratificações do SUDS.

v
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Continuou lamentando que o governo não tenha tomado nenhuma atitude no 
sentido de combater o citado abuso e comunicou à Casa, a decisão toma
da pelo atual Secretário da Saúde, que segundo afirmou, dejeiminou o 
cancelamento de setecentas gratificações concedidas injustamente pelo1 
ex-Secretário, Dr. Edney Freire Caetano, a vários funcionários esta - 
duais. Concluiu louvando a atitude levada a efeito pelo Dr. G-ilton Re
zende e discorrendo sobre o descaso em que se encontra o Sistema de 
Saúde em Sergipe, principalmente pelo estado de precariedade de pos - 
tos e hospitais. Este orador foi aparteado pelos Deputados Luiz Miti - 
dieri, Nivaldo Silva, Carlos Machado e Nicodemos Falcão. Seguiu-se o 
Deputado Luiz Mitidieri que reportando-se ao assunto que foi abordado' 
pelo seu antecessor na tribuna, Deputado Marcelo Ribeiro, esclareceu ' 
ao Deputado Nivaldo Silva,que as denúncias foram formuladas pelo atual 
Secretário da Saúde, Dr. G-ilton Rezende, e prosseguiu criticando a rejs 
ponsabilização do SUDS como causador de problemas em todo Sistema de ' 
Saúde, principalmente o fechamento de hospitais no interior do Estado^ 
e acentuou que o que está ocorrendo é a má aplicação dos recursos que'
são distinados à citada área. Concluiu respondendo a apartes dos Depu
tados Marcelo Deda, Nicodemos Falcão, Carlos Machado e Marcelo Ribeiro. 
A seguir passou-se à

. V
ORDEM DO DIA

Em discussão única foi aprovado o Requerimento 36/89,
de autoria dos Deputados Marcelo Deda e Marcelo Ribeiro, para que seja1
encaminhado expediente ao Diretor Presidente da Sergiportos.solicitando

s, / daquela autoridade, a remessa para esta Assembleia Legislativa, dos es
tudos de shlimetria^e de correntes marítimas necessárias para a defini - 
ção da construção do atracadouro do Bairro Industrial. Mão havendo ora
dores inscritos para EXPLICAÇÃO PESSOAL, o Sr. Presidente encerrou os 
trabalhos determinando para a sessão seguinte a matéria constante da Or
dem do Dia e mais o que ocorrer na foima regimental.

Sala das SessÕes da Assembléia Legislativa do Estado 
de Sergipe, em 1 6  de Maio de 1 9 8 9 *
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ESTADO DE SERGIPE 
ASSEM8LÉIA LEGISLATIVA

Ato da Sbssqq O R D IN Á R IA ___________ da Assem

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no

dia1' 17 de Maio de 19 89

período da 3 -  sessão legislativa da H ^ egislotura

Presidência do Exmfe, Srs «Deputados Francisco 1 
Passos e Laonte Gama* Secretários os Srs. Deputados: Guido Azevedo,Rei - 
naldo Moura, Jeronimo Reis e: Aroaldo Santana* Compareceram os Srs. Deputa 
dos: Francisco Passos, Laonte Gama, Carlos Alberto, Jeronimo Reis, Aroal
do Santana, A^el Jacó, Antonio Arimatéia, Dilson^Cavalcante, Djalma Lobo, 
Djenal Queiroz, Guido Azevedo, Hildebrando Costa, Joaldo Barbosa, Lucia- 
no Prado, Luiz Mitidieri, Marcelo Deda, Marcelo Ribeiro, Nicodemos Falcão 
Rivaldo Silva, Reinaldo Moura e Ribeiro Filho; (21). E ausentes os Srs * 
Deputados: Carlos Machado, Eliziário Sobral e Francisco Mendonça - sendo 
que estes dois últimos encontram-se licenciadosupara tratamento de saúde; 
(03). A Ata da sessão anterior foi lida e aprovada, sem modificações. EX
PEDIENTE. 0 Sr. is Secretário- procedeu a leitura do Expediente, que cons 
tou da seguinte matéria: Projetos de Lei n^s 10 e 11/89 de autoria, res - 
pectivamente, dos Deputados Dilson Cavalcante e Aroaldo Santana; Requeri
mento n£ 37/89, de autoria dos Deputados Marcelo Ribeiro e Marcelo Deda e 
Requerimento n^ 38/89 de autoria do Deputado Eliziário Sobral solicitando 
08 (oito) dias de licença para tratamento de Saúde e telex do Wolney Bri
to, Presidente da Associação dos Criadores do Estado de Sergipe.' Não hou# 
ve matéria para o PEQUENO EXPEDIENTE. Inscrito para o GRANDE EXPEDIENTE , 
ocupou a tribuna o Deputado Marcelo Ribeiro que reportando-se ao pronun - 
ciamento que fez em sessão anterior, relativamente ao abandono em que se 
encontra a cidade de Aracaju, disse do descaso das autoridades estaduais’ 
-e municípàis para com a nossa cidade e prosseguiu enumerando uma série de 
obras, que segundo afiimou, são de vital importância e estão, sofrendo ' 
problemas de continuidade. Continuou dizendo da situação veixatoria de 
vários bairros de Aracaju, citando principalmente os conjuntos JK e Sol ' 
Nascente, em face das fortes chuvas caídas nos últimos dias e apelou para

Aprovada em sessôo de l8 d e M a Í O  

de 19 8 9

A Secretaria para os devidos fins.

PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA



as autoridades constituídas no sentido de envidarem esforços, objetivando 
minorar o sofrimento daquelas pessoas mais carentes. Comunicou a Casa , 
haver comparecido a Terra Pura onde pode comprovar a falta de higiene a
que estao-submetidos os moradores daquela localidade, devido as condições 
da lixeira municipal ali instalada e concluiu denunciando a ação dos cami 
nhoes da. Prefeitura de Aracaju, que segundo disse, estão jogando lixo na 
estrada que dá acesso àquele bairro e nas margens do Hio Santa Maria, cau 
sariáo uma poluição ecológica. Este orador foi aparteado pelos Peputados . 
Ribeiro Pilho e Nicodemos Falcão, Seguiu-se o Peputado Joaldo Barbosa que 
voltando a reportar-se ao seu apoio à candidatura do ex-governador Fernan 
do Cdllor à Presidência da República, manifestou-se favorável à escolha & 
do Senador Itamai* Franco, de Minas Gerais, para concorrer ao cargo de vi- y 
ce-presidente e justificou os motivos que o levaram a apoiar aquele ho**/-. 
mem público. Concluiu afirmando que a candidatura Collor de Melo é a eàp^1 
rança da restauração da moralidade pública no País. Este orador foi apár- 
teado pelos Peputados Ribeiro Filho e Bilson Cavalcante. Por fim, ocupou' 
a tribuna o Peputado Marcelo Peda, que inicialmente deu conhecimento a 
Casa, da posição do Partido dos Trabalhadores, relativamente a ocupação ' 
da fazenda Tingui e em seguida passou a ler documento assinado pelo Presi 
dente Estadual do PT, em apoio a luta daqueles trabalhadores rurais. Con- 
cluiu'dando conhecimento ao plenário, a soltara no dia de hoje dos campo-

e ^
r̂  neses que feram presos pela polícia durante a ocupaçao da referida fazen

da. A seguir passou-se à

■ i

ORPEM PO PIA

Em 2̂  discussão foi aprovado o Projeto de Resolu - 
ção n2 04/89. Em discussão única, foi aprovado 0 Requerimento n^ 37/89,de 
autoria dos Peputados Marcelo Ribeiro e Marcelo Peda, para que seja enca
minhado expediente a ABEMA, solicitando daquele órgão estadual, a gentile 
za de remeter, semanalmente a esta Casa, os resultados do monitoramento ’ 
de colifoimes fecais e^totais nas praias sergipanas. Foi deferido pela M.e 
sa, 0 Requerimento ns 38/89, de autoriã^do Peputado Eliziário Sobral, s£ 
licitando oito dias de licença para tratamento de saúde, a partir do dia' 
dezessete do corrente mês. Em EXPLICAÇÃO PESSOALj. usou da palavra o Pepu
tado Laonte Gama, fazendo reparos à nota que foi lida no plenário deste , 
Poder pelo Peputado Marcelo Peda no grande Expediente, relativamente a in 
vasão de terras por trabalhadores rurais. Continuou criticando veemente - 
mente 0 teor da citada nota e concluiu classificando como um ato de extre

0 . ̂  a ?



mistas ;a*qúeles que invadem inconstitucionalmente as propriedades privadas* 
Este orador foi aparteado pelos Deputados Ribeiro Pilho, Djenal Queiroz e 
Nicodemos Palcão, que solidarizaram-se com o seu pronunciamento. Por fim , 
usou da palavra o Deputado Marcelo Deda, que inicialmente voltou a reafir
mar a posição do Partido dos Trabalhadores em relação à concretização da 
Reforma Agrária em todo País e após acentuar que a nota divulgada pela di
reção estadual do PT, não incentiva a invasão de terras, disse que o pro - 
pósito da mesma é apenas de interpretar o drama porque passam os trabalhai 
dores sém-terra no Brasil. Prosseguiu fazendo breves comentários acerca ' 
das palavras do seu antecessor na tribuna* Deputado Laonte Gama e concluiu 
respohsabilizando os governos Pederal e Estadual, pelo estado de miserabi- 
lidade no campo. Este orador foi aparteado pelo Deputado Djenal Queiroz.Na*, 
da mais havendo a tratar, o Sr. Presidente, encerrou os trabalhos- deter 
minando para a sessão seguinte, a matéria constante da Ordem do Dia e máisv

ESTA C O N F O R M E

Secretaria da Assembléia Legislativa 
do Estodo de
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ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata da.43-Sessão____ORDINÁRIA   da Assem.da Assem Aprovada em sessão de 22  de MAIO

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no 

dia 1 8  de M I O  de 19 8 9

de 1989

A Secretaria para os devidos fins.

1 5  periodo da ^ 2  sessão legislativa da 1 1 5  legislatura
1

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

Eresiàência do Exm 2 Sr. Deputado: DRranòxs.co .
Pàssos; Secretários os Srs. Deputados: Nicodemos Falcão e Reinaido Mou
ra. Compareceram os Srs, Deputados: Francisco Passos, Jeronimo Reis,Aro\
aldo Santana, Abel Jacõ, Antônio Arimatéia, Carlos Machado, Djalma Lobo, 
Djenal Queiroz-, Guido Azevedo, Joaldo Barbosa, Luciano Prado, Luiz . Mi ti 
dieri, Marcelo Deda, Marcelo Ribeiro, Nicodemos Falcão e; Reinai do Moura; 
(16). Ej ausentes os Srs. Deputados: Laonte Gama, .Carlos Alberto, Dil-son 
Cavalcante, Hildebrando Costa, Nivaldo Silva, Ribeiro Filho, Eliziário 
Sobral ̂ e Francisco Mendonça - sendo que estes dois últimos encontram-se 
licenciados para tratamento de saude; (08). AVAita da sessão anterior 
foi lida e aprovada sem modificações. EXPEDIENTE. 0 Sr. 12 Secretário 
procedeu a leitura do Expediente que constou da seguinte matéria: Re que 
rimentos n2s 39 e 40/89, de autoria dos Deputados:: Jeronimo Reis, Marc£ 
lo Ribeiro e Marcelo Deda. No PEQUENO EXPEDIENTE foi aprovado 0 Requeri 
mento n2 39/89, de autoria do Deputado Jeronimo Reis, de pesar pelo pa£ 
sarnento da cidada Irma Maria Santos Prata, ocorrido em Lagarto. Reque
reu ainda, seja dado conhecimento da resolução deŝ a? Casa. à\ família da 
extinta. Inscrito para 0 GRANDE EXPEDIENTE, ocupou a tribuna 0 Deputado 
Guido Azevedo que reportando-se ao pronunciamento feito pelo Deputado 
Carlos Machado no plenário deste Poder em sessão anterior, em defesa do 
Ministro do Interior, diante das acusações feitas àquele homem público 
pelo Deputado Federal do Pará, Arnaldo Moraes Filho, alertou a Casa pa
ra a campanha que está sendo levada a efeito pelo Governador Helio Guei 
ros daquele Estado, contra a pessoa do Ministro João Alves Filho, Piros-
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seguiu criticando veementemente a atitucíe^ daquele governante, por haver 
determinado a vinda a Aracaju de vários jornalistas paraenses com o único 
objetivo de elaborar um dossiê'sobre a vida pessoal daquela autoridade fe 
deral e após enaltecer a ação do Ministro João Alves Filho, que segundo 
disse, mandou para a cadeia pessoas envolvidas em atos de corrupção nos 
Bancos da Amazônia e Roraima»Concluiu lamentando que o nosso Estado tenha 
sido alvo de acusações que classificou de difamatórias,principalmente no 
que diz respeito a pessoa daquele ilustre sergipano. A. seguir passou-se h

ORDEM DO DIAi ' •’

Em discussão unica foi aprovado o Requerimento 
n2 40/89, de autoria dos Deputados:; Marcelo Ribeiro e Marcelo Deda, para:

A *1f ( ̂que seja enviada correspondência ao Superintendente dai FETROBRÁS, sôlicilúr, 
tando que sejam prestados esclarecimentos sobre a poluição por descar^e^de'*; 
água salgada e óleo do terminal de Carmópolis. Não havendo oradores ins
critos para,EXPLIC AÇÃO PESSOAI, 0 Sr. Presidente encerrou os trabalhos,de 
teiminandò para a sessão seguinte a matéria constante da Ordem do Dia e 
mais'0 que ocorrer na forma regimental.

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, 
em 18 de maio de 1989.

/  ....... / f \r  ---- ------ PRESIDENTE

i  1 C U J jJ f-
ISECRETÁRIO

*
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ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ato do 4 4  ̂ Sessão________O R D IN Á R IA _______ do Assem- Aprovada em sessão de ? 3

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada, no de 19 8 9

dia 99 de MAIO de 19 8 9 ______ A Secretaria para os devidos fins.

1 £ período da 32 sessão legislativa do 112  legislatura

PRESIDENTE OA ASSEMBLEIA

Presidência do Exm2 Sr. Deputado: Francisco'
Passos.*Secretários os Srs. Deputados: Laonte Gama e Carlos Alberto.Com 
parec^ramvçrs' Srs. Deputados: Francisco Passos, Laonte Gama*, Carlos A3_-

— ,V ^ ’ A  ' A  t  Aberto,*'Jenpnimo Reis, Antônio Arimateia, Carlos Machado,- Dilson ''Caváíli-X . • >' 1 ” ? ̂ ’
cante, Djalma Lobo, Djenal Queiroz, Guido Azevedo, Hildebrando Costa,Jò
aldo; Barbosa, Luciano Prado, Marcelo Deda, Marcelo Ribeiro, Nicodemos
Fàlcão e Reinaldo Moura;1 (17). E ausentes os Srs. Deputados:1 Aroaldo; San
tana, /Abel Jacô, Luiz Mitidieri, Nivaldo Silva, Ribeiro Filho,Eliziário
Sobralívé.^Francisco Mendonça - sendo que estes dois últimos encontram-se 

✓'V-Tv-í' * ,licenciados para tratamento de saude; (07). A, Atà-, da sessão anterior foi
lida e -aprovada, tendo o Sr. Presidente determinado retificação, mandan
do constar o nome do Deputado Laonte Gama na. relação de presença vez
que, o mesmo encontrava-se representando este Poder nas solenidades de
posse do Dr. Luiz Carlos de Alencar no alto cargo de Ministro do Supe-
riqr Tribunal de Justiça em Brasília. EXPEDIENTE. 0 Sr. 12 Secretário
propedeu a leitura do Expediente que constou da seguinte matéria,:: Requp
rimentos n2s 41/89y de autoria do Deputado Reinaldo Moura;- 42/89, de au
toria do Deputado Antônio Arimatéia e 43 e 44/89, ambos de autoria do
Deputado Marcelo Ribeiro. No PEQUENO EXPEDIENTE, foi aprovado em discus
são única o Requerimento n2 41/89, de autoria do Deputado Reinando Mou-i
ra, de pesar pelo passamento do jornalista Fernando Sávio Brandão de 
Oliveira, ocorrido no dia 21 do corrente mês. Esta Propositura foi de
fendida pelo autor que da tribuna fez: o necrológio do extinto e apoiada 
pelos Deputados: Carlos Machado, líder da bancada do PFL, Marcelo Déda,



líder da "bancada do PT, Djenal Queiroz, líder da bancada' do PDS e pelo D£ 
putado*Marcelo Ribeiro. Ainda em discussão única foi aprovado o) Requeri- 
mento n^ 42/89, de autoria do Deputado Antônio Arimatéia,de pesar pelo 
passamento do cidadão Carlos de Figueiredo Cabral. Esta P:ropositura foi 
defendida pelo autor e apoiada pelos Deputados: Djenal Queiroz, e Nicodemos 
Falcão. Inscrito para o GRANDE EXPEDIENTE, ocupou a tribuna o Deputado Maar 
ceio Ribeiro, que inicialmente deu conhecimento à. Casa, haver comparecido 
na manhã de hoje à Universidade Federal de Sergipe, onde na ^oportunidade 
foi esclarecida a real situação por que passam as universidades públicas 
brasileiras, especialmente a UFS, e lamentou que assim como na área de sa, 
úde, a educação em nosso País não seja prioridade para o.s governantes.Dis 
se da greve que está sendo levada a efeito por várias instituições de en
sino superior em todo Brasil e após defender intranzigentemente a manuten 
ção das universidades públicas brasileiras, criticou a. atitude do Senador

t-sergipano Francisco Rollemberg, que segundo disse, apresentou proposta 
* v  ' .no Congresso Nacional, objetivando o pagamento de mensalidades nas cita^ 

das instituições. Prosseguiu dizendo dos motivos que o levaram a apresen
tara na tarde de hoje os Requerimentos n©s 43 e 44/89 e concluiu parabeni
zando a redação do Jornal Cinform, por haver criado uma coluna denomina
da Retrospectiva Parlamentar. A seguir passou-se à

ORDEM DO DIA
*■* V' „ ,Em discussão unica foram aprovados os Requeri

mentos nss 43 e 44/89, ambos de autoria do Deputado Marcelo Ribeiro. 0 
primeiro para que seja encaminhado expediente ao Sr. Governador do Estado, 
solicitando ,seja revista a determinarão do Sr., Secretário da Educação, Dr. 
Antônio Freitas, de descontar do salário do magistério .estadual, os dias. 
em; qüé a classe esteve paralizada, em defesa do Piso Salarial Pro.fissio-
V*' ■■nalV Esta .Propositura foi defendida pelo seu autor. 0 segundo, para que 
seja convidado o Professor Arivaldo Montai vão Filho, para em Plenário dis 
correr sobre a problemática porque passam as universidades federais bra
sileiras e especialmente a Universidade Federal de Sergipe. Não havendo 
oradores inscritos para EXPLICAÇÃO PESSOAL, nem quem quisesse fazer uso 
da palavra, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, determinando para a 
sessão seguinte a matéria constante da Ordem do Dia e mais o que ocorrer 
na forma regimental.

Sala das sessões da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, 
em 22 desmaio de 1989. /7O
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ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata da_452Sessâo_ ORDINÁRIA _da Assem

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no

dia ? 3  de tl6 19 _____

1 "  período do 3 -  sessão legislativa da 1 1  l egislatura

Aprovada em sessão de 24- de MATO 

de 19 m
A Secretaria para os devidos fins.

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

Presidência. do Exmfi Sr. Deputado: Francisco-,
Passos. Secretários os Srs. Deputados: Jeronimo Reis, Reinaldo Moura* 
Guido Azevedo e Carlos Alberto. Compareceram os Srs. Deputados: Francis 
co Passos, Laonte Gama, Carlos Alberto, Jeronimo Reis, Aroaldo Santana, 
Ahel Jacó, Antônio Api^atéia, Carlos Machado, Dilson Cavalcante, Djalma 
Loho, Djenal Queiroz, Guido Azevedo, Hildehrando Costa:, Joaldo Barbosa,, 
Luciano Prado, Luiz: Mitidieri, Marcelo Deda, Marcelo Ribeiro, Nicodemos 
Falcão, Nivaldo Silva, Reinaldo Moura e Ribeiro Filho; (22). E ausentes 
os Srs.^Deputados: Eliziário Sobral e Francisco Mendonça que se: encon
tram licenciados para tratamento de saúde; (02). A. Ata- da- sessão ante
rior foi lida e aprovada sem modificações. EXPEDIENTE. 0 Sr. 1® Sècretá 
rio procedeu a leitura do Expediente quê constou da: seguinte matéria:; 
Ofício do Padre Laerte Vieira da Cunha, vice-Chanceler do Arcebispado'Í
de São Paulo. Não houve matéria para o PEQXJENO EXPEDIENTE. Inscrito pa
ra o GRANDE EXPEDIENTE, ocupou a tribuna o Deputado Jeronimo Reis exter 
nando seu veemente protesto contra nota publicada no Jornal de Sergipe, 
intitulada "Prefeitura de Lagarto Invade Terras, notadamente a: Fazenda 
Gavião de propriedade do Sr. Carlos Freire. Prosseguiu dizendo da inve- 
racidade da citada notícia, que segundo afimoú, teve como objetivo atan 
gir a probidade dos atuais administradores municipais lagartenses e^apps 
verberar sobre os responsáveis pela citada notícia, lamentou a: situação 
em que se encontra a política lagartense. Manifestou-se contrário as car 
tas anônimas que são publicadas no Jornal de Sergipe e transcrita no 
jornal 0 Povão, contendo informações falsas, objetivando desnortear a
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opinião pública relativamente a probidade administrativa do atual prefeito 
do município de Lagarto e apelou para o citado órgão de imprensa, no senti 
do de procurar restabelecer a verdade em relação a probidade do Prefeito 
Zezé Rocha. Concluiu, dando conhecimento à Casa de uma carta que está sen
do redigida pelos estudantes lagartenses repudiando declarações feitas pe
los seus adversários políticos. Este orador foi aparteado pelo Deputado Ri 
beiro Filho., Seguiu-se o Deputado Joaldo Barbosa, que reportando-se a en
trevista concedida pelos Vereadores: Jackson Barreto e Edvaldo Nogueira, ao 
programa Thais Bezerra sábado próximo passado, criticou veementemente a 
atitude daqueles parlamentares, que segundo disse, atribuiram ao Governa
dor Valadares como principal culpado pela má administração (Ido Prefeito 
Wellington Paixão na cidade de Aracaju e em seguida passou a: enaltecer a 
atuação do Chefe do Executivo Estadual, pela maneira seria com que^vem con 
duzindo os destinos da administração pública. Voltou a defender a candida
tura de Fernando Collor de Melo à Presidência da República e comunicou á 
Casa a adesão de três prefeitos sergipanos, oitenta e seis vereadores e 
dois deputados estaduais, a campanha daquele homem público. Concluiu pro
testando contra nota publicada no jornal Gazeta de Sergipe, dando conta do 
envolvimento de sua pessoa em atos de corrupção. A. seguir passou-se* k

ORDEM DO DIA,

Em 32 discussão e em votação secretáíp foi apro
vada por unanimidade 0 Projeto de Resolução n2 04/89. Votaram 21 (vinte e 
um) dos Srs. Deputados, tendo sido escrutinadores os Deputados: Laonte Ga
ma e Carlos Machado. Para.EXPLICAÇÃO PESSOAL, ocupou a tribuna 0 Deputado 
Ribeiro Filho, contestando as palavras do Deputado Jeronimo Reis alusiva a 
sua pessoa, relativamente a notícia publicada em um órgão de imprensa e leu 
.carta dá, senhorita Sandra Costa endereçada ao radialista Paulo Brandão cqn 
tendo acusações que classificou de vergonhosas contra 0 Deputado Jeronimo. 
Reis. Continuou fazendo uma análise retrospectiva, acerca do procedimento 
daquele parlamentar, exibindo uma fita magnética gravada, que segundo dis- . 
se, compromete seriamente a dignidade do citado Deputado e reafimou suas j  

denúncias relativamente ao povoado Cajazeiras no município de Lagarto. Con 
cluiu refutando as acusações que foram assacadas contra sua pessoa tachan- 
do-̂ as de inverídicas e caluniosas. Nada mais havendo a tratar, 0 Sr. Presi 
dente encerrou os trabalhos determinando para a sessão seguinte a matéria, 
constante da Ordem do Dia e mais 0 que ocorrer na forma regimental.

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe,em

^ Ü-
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ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ato dcM£=Sessão_____ORDINÁRIA da Assem

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no 

dia C>4 de M I O  de 19 89
3 q

_  I_sessão legislativa dal l 2  legislatura

Aprovada em sessão de 29 de MAIO 
de 1989

A Secretaria para os devidos fins.

* a á &
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA

Presidência dos Exm2s Srs. Deputados: Francisco
Pàssos e Daonte Gama. Secretários os Srs. Deputados:; Carlos Machado, 
Luiz. Mitidieri e Carlos Alberto. Compareceram os Srs. Deputados: Fran
cisco Passos, Laonte Gama, Carlos Alberto, Jeronimo Reis, Aroaldo San
tana, Abel Jacó, Antônio Arimatéia, Carlos Maèhado, Dilson Cavalcante, 
D j alma Lobo, Djenal Queiroz, Guido Azevedo, Joaldo Barbos a, 1'uciano Prai 
do, Luiz Mitidieri, Marcelo Deda, Marcelo Ribeiro, Nicodemos Falcão, 
Reinaldo Moura e Ribeiro Filho; (20). E ausentes os Srs. Deputados:fíil 
debrando Costa, Nivaldo Silva, Eliziário Sobral e Francisco ‘'Mendonça

r t . *sendo que estes dois últimos enbontram-se licenciados para tratamento
, ■ & ■ * de saúde; (04). Â  At& da sessão .anterior foi lida e aprovada, sem modi-

* *ficaçoes. EXPEDIENTE. 0 Sr. 12 Secretario procedeu a leitura do Exped̂ i 
ente que constou da seguinte matéria: Projeto de Lei n2 12/89, de aut£ 
ria-1 do Deputado Carlos Machado e Requerimento n2 45/89, de autoria dos 
Deputados: Marcelo Deda e Marcelo Ribeiro. Inserirá para o BEQpENQ EX- 
DIENTE, ocupou a tribuna o Deputado Carlos Machado apelando para: o Sr. 
Secretário da Administração e principalmente para o Presidente do Ban
co do Estado de Sergipe, no sentido de envidarem esforços, objetivando 
amenizar o sofrimento dos servidores públicos estaduais que percebem 
seus vencimentos na agência situada na rua de Capela, que segundo afir 
mou estao passando por sérios vexames pela grande quantidade de funci 
onários que acorrem aquela agência bancária. Concluiu dizendo da necesi 
sidadè da promoção de uma reunião entre o Secretário -da. Administração 
e o Presidente do BANESE com a participação de -êvalguns deputados, obje



tivando encontrar meios para descentralizar o pagamento dos funcionários 
públicos estaduais. Seguiu-se o Deputado Marcelo Bibeiro enaltecendo a 
decisão que foi tomada pelo Sr. Secretário da Saúde, reativando o Conses- 
Iho Estadual de Saúde e concluiu convocando uma reunião da; Comissão de 
Saúde para logo após a sessão da Assembléia Estadual Constituinte. Ins
crito para o GRANDE EXPEDIENTE, ocupou a tribuna o Deputado Jeronimo Reis

1 _ r “  JWl“  iii laiiiivim    ^

trazendo ao conhecimento da Casa, manifesto de solidariedade redigido 
por estudantes lagartenses, em face das acusações que lhe foram assaca
das pelo Deputado Ribeiro Filho e em seguida voltou a reafirmar seu pro
testo contra carta anônima, q ue segundo disse, foi enviada para a reda
ção do jornal 0 Povão, com o único objetivo de denegrir a sua imagem de 
homem público. Invocou a existência da senhorita Sandra Raline Costa,bem 
como o endereço que foi publicado no citado órgão de imprensa & após crq 
ticar veementemente as palavras que foram proferidas contra sua pessoa 
em sessão anterior por: aquele parlamentar, concluiu lendo na íntegra, .0 

teor do referido manifesto estudantil. A  seguir passou-se à.
ORDEM DO DIA

Em discussão única foi aprovado 0 Requerimento n9 
45/89,de autoria dos Deputados: Marcelo Deda e IÉircelò.‘;RLb:eiró com os adendos 
propostos, pelos Deputados: Reinaldo Moura e Carlos Machado j para que sje 
ja enviado expediente ao Sr. Governador do Estado, solicitando a inter
venção de S.Exa., objetivando 0 ráperfeiçoamento do serviço de transporte 
coletivo da grande Aracaju gôb& â (revogação da Resolução n9 360/88,do Con 
selho Administrativo do Departamento de Estradas de Rodagem de Sergipe e 
constituição de uma comissão composta por representantes de vários ór
gãos públicos, Associação de Bairros e do Diretório Central de Estudan
tes da Universidade Federal de Sergipe e por alguns deputados e vereado
res, para estudarem 0 assunto. Esta Propositura foi defendida por um dos 
seus autores, Deputado Marcelo -Deda. Inscrito para 0 EXPLICAÇÃO PESSOAL, 
ocupou a tribuna 0 Deputado Ribeiro Filhot contestando. as palavras do De
putado Jeronimo Reis alusivas a sua pessoa e voltou a reafirmar as suas 
palavras na sessão anterior relativamente ao Povoado jenipapo e as notí
cias que foram publicadas no jornal 0 Povão através de uma carta atenta
tória aquele parlamentar. Prosseguiu dizendo que a notícia foi veicula 
da também através do jornalista Paulo Brandão e que sua. pessoa1. apenas 
trouxe para conhecimento dos Srs. Deputados. Discorreu acerca do envolvi 
mento daquele parlamentar com a senhorita autora da'Cartá^e-dizendo espèrâi’



-03»
o encerramento do caso para que os Srs. Deputados possam trabalhar . em 
prol da soluçjao dos problemas que ©stao afligindo o povo sergipano. Con
cluiu voltando a denunciar atos de corrupção na Prefeitura Municipal de 
Lagarto e externou a sua preocupação com os trabalhos.da .Assembléia Esta 
dual Constituinte. Por fim, ocupou a tribuna o Deputado Joaldo Barbosa, 
que reportando-se ao pronuciamento do Deputado Carlos Machado em sessão 
anterior, ^.relativamente ao roubo de gado em Sergipe, denuciou a existên 
cia de uma quadrilha organizada de ladrões, que segundo afirmou,está va
gindo em nosso Estado sem que as autoridades constituidas tomem as provi 
dências necessárias, no sentido de evitar os constantes roubos que vêm 
trazendo enormes prejuízos aos criadores sergipanos, exemplificando com 
aôconstatação de gado roubado no município de Campç do Brito e vendido 
no município de Boquim. Concluiu dizendo das ameaças que foram feitas a 
sua pessoa, através de telefonemas, em face, dos seus posicionamentos fa^ 
voravelmente à prisão dos furtadores de gado. Este orador foi ^aparteado 
pelo Deputado Djenal Queiroz. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presiden 
te encerrou os trabalhos determinando para a sessão seguinte a matéria 
constante da Ordem do Dia e mais o que ocorrer na forma regimental.

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, 
em 2 4  de maio de 1 9 8 9 .

PRESIDENTE

ÉSTA C O N F O R M E

Secretaria ;da Assembléia— 
do Estodo
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Ata da 47 - Sessão ORDINÁRIA da Assem

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no 
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1 9  periodo da ^9  sessão legislativa dal l 9  legislatura

Aprovada em sessão de 3 0  de MAIO 

de 1909
A Secretario para os devidos fins.

PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA V

■Ifc-

Residência dos Exmfis Srs.. Deputados Francisco 
Passos e Laonte Gama. Secretários os Srs. Deputados: Eliziário Sobral, 
Laonte Gama, Carlos Machado, Carlos Alberto e Jeronimo Reis. Comparece
ram os Srs. Deputados: Francisco Passos, Laonte Gama, Eliziário Sobral, 
Carlos Alberto, Jeronimo Reis, Carlos Machado, Dilson Cavai cante, D j alma 
Lobo, Djenal Queiroz, Joaldo Barbosa, Marcelo Ribeiro, Nicodemos Falcão, 
Reinaldo. Moura e Ribeiro Filho; ( 1 4 ) .  E ausentes os Srs, Deputados: Aro 
aldo Santana, Abel Jaco, Ahtonio Arimatéia, Guido Azevedo, HHI1debrando 
Costa, Luciano Prado, Luiz Mitidieri, Marcelo Deda, Rivaldo silva eFran 
cisco Mendonça - sendo que estevúltimo encontra-se licenciado para tra- 
tamento de saúde; (10). A .Ata t'da. sessão anterior foi lida e aprovada sem 
modificações. EXPEDIENTE. 0 Sr. 19-- Secretário procedeu a leitura do Ex
pediente que constou da seguinte matéria: Projeto de Lei n9 1 3 /8 9  ,d<áeau 
toria do Deputado Aroaldo Santana; Requerimento n£ 4 6 / 8 9 ,  de autoria, do 
Deputado Carlos Machado e Ofício do Sr. Luiz: Alberto Lima Teixeira, Di
retor Presidente da DESO. No PEQUENO EXPEDIENTE foi aprovado 0 Requeri- 
mentp-nS 46/8 9, de autoria do Deputado Carlos Machado, de pesar pelo pa_s 
sarnento da cidadã Ana Silva Leal (Miraida), ocorrido no dia 28  do rtcor 
rente mês. Requereu ainda, seja dado conhecimento da resolução desta Ca 
sa à família-da extinta. Inscrito para 0 GRANDE EXPEDIENTE, ocupou a

f , ----------------------------------------------------------------tribuna 0 Deputado Jeronimo Reis, trazendo ao conhecimento da Casa enor 
mes danos materiais causados ao município de Lagarto em face das fortes 
chuvas que têm caído em todo Estado, «exemplificando principalmente a 
destruição de duzentas casas, fato que deixou no relento vários morado-



res, além da danificação de inúmeras estradas daquele município. Prosseguiu 
dizendo da decretação de estado de calamidade pública pelo Prefeito Zezé Ro 
cha e concluiu apelando para o Chefe do Executivo Estadual, a Defesa Civil, 
e o Ministro do Interior, no sentido de envidarem esforços, objetivando'mi-- 
norar o sofrimento das pessoas mais carentes que foram afetadas pela £forte 
pluviosidade ocorrida nos últimos dias em Lagarto. Seguiu-se o Deputado Mar , 
ceio Ribeiro que reportando-se à falta de credibilidade por que passam atu
almente os políticos no Brasil, 'denunciou o não cumprimento de um decreto > 
municipal que visa a desapropriação de uma área de terra localizada no Pov£ 
ado Quintino no Distrito Industrial e assinado pelo ex-Prefeito de Aracaju 
Jackson Barreto. Continuou afirmando que até o presente momento a Prefeitu
ra Municipal de Aracaju não pagou a desapropriação da citada área de terra 
aos seus legítimos donos, fato que tem deixado apreensivas as vinte e seis 
famílias ali residentes, devi do à possibilidade de serem despejadas do ^aeu , 
local de moradia. Concluiu apelando para o Chefe do Executivo Municipal, no 
sentido de envidar esforços, objetivando a agilização do processo de desa
propriação. A seguir foi concedida a palavra ao Deputado Ribeiro Pilho, que 
inicialmente endossou o apelo do Deputado Jeronimo Reis, relativamente aos 
danos causados à população lagartense pelas últimas chuvas que cairam naqu£ 
le município e estranhou que aquele parlamentar tenha divulgado a: assinatu- ' 
ra de um convênio entre a Prefeitura e o Ministério do Interior, objetivan
do socorrer a população vitimada. Prosseguiu estranhando declarações feitas 
pelo Sr. Ministro da Agricultura, íris Rezende, quando anunciou a maior sa
fra de grãos do País quando se verifica altos custos no quilo de feijão,ali 
mento base da maioria do povo brasileiro e classificou a citada declaração 
de propaganda eleitoral objetivando eleger o candidato do governo à- Pbesi- 
dência da República. Disse do alto custo da agropecuária, em todo País e con 
cluiu apelando para os candidatos à Presidência da República incluirem como 
programa prioritário na administração a agropecuária para que o povo brasi
leiro não venha passar por sérias dificuldades relativamente aos produtos 
essenciais para alimentação.^Estando presentes nas galerias destinadas ás 
autoridades o Professor Arivaldo Montaivao Pilho, representante do comando , 
de greve da Universidade Federal de Sergipe e o Presidente da ASUFS, Jorge 
Aragão, que compareceram a este Poder atendendo a Requerimento de autoria 
do Deputado Marcelo Ribeiro, para discorrerem sobre a problemática por que 
passam as universidades federais brasileiras e especialmente a Universidade 
Federal de Sergipe, o Sr. Presidente designou o Deputado Marcelo Ribeiro pa



ra introduzí-los no Plenário. Isto posto, o Sr. Presidente convidou-os a to
mar assento à Mesa e em seguida concedeu a palavra ao Sr. Jorge Aragão,que

-inicialmente agradeceu aos Srs. Peputados a oportunidade que lhe foi cohce^
•; * /f

dida através do Requerimento do Peputado Marcelo Ribeiro, para. discorrer nò" 
Plenário deste Poder sobre os problemas enfrentados atualmente pelas univer 
sidades públicas brasileiras. Continuando, o ilustre visitante criticou ve_e 
mentemente a política de transferencia de verbas que vem sendo adotada pelo

m
(xovemo Sarney, sobretudo na área da educação e após acentuar que a Univer
sidade Federal ãe Sergipe está passando por i;úma crise jamais vista em toda 
sua história, fez breve relato acerca dos relevantes serviços que são pre£ 
tados pelas instituições de ensino superior a toda sociedade brasileira., Cdn 
cluiu defendendo a constituição'de uma comissão interparlamentar, objetivan 
do encontrar soluções para a instituição do ensino público e gratuito. A sê  
guir foi concedida a palavra ao Sr. Arivaldo Montalváo Filho, que inicial 
mente discorreu acerca da importância da estrutura universitária para o de
senvolvimento da educaçao e passou a discorrer sobre o déficit de mais de 
cinco mil docentes nas universidades, por falta do cumprimento de compromis 
so do Qbverno Federal relativamente ao repasse de verbas para as univers.ida 
des, causando sérios problemas para o corpo docente e discente, mdtivandó ó 
movimento grevista a nível nacional. Continuou verberando acerca, da crise 
que classificou de sem precedentes por que passam as universidades públicas 
brasileiras e após dizer da união de toda comunidade universitária em defe-
za do isnsiho público gratuito em todos os níveis para, todos sem distinção,

*
concluiu respondendo indagaçõ.es dos .Deputados: Carlos Ma cha do , Mico demos Fal 
cão, Ribeiro Filho, Laonte Cama e Marcelo Ribeiro que externou a solidarie
dade do PT em seu nome pessoal e do Deputado Marcelo Déda que se- encontra 
fora do Estado. 0 Sr. Presidente após discorrer acerca da impdrtância da e- 
ducação para o desenvolvimento cultural da humanidade e agradecer a presen
ça dos ilustres convidados, encerrou os trabalhos determinando para, a ses
são seguinte a matéria constante da Ordem do Dia e mais o <*|ue ocorrer na 
forma regimental. *

*

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, em 
29 de maio de 1989.

Cont.
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ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ato da4-8- Sessão_0 RDINÁR1A  da Assem

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada 

dia 3 0  de MATO de 19 ^ 9

no

Aprovada em sessão de de MAIO 
de 19 89
A Secretaria para os devidos fins.

1 9 período da ^ -  sessão legislativa dal i -  legislatura - " ''7 ^

PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA

i*i

Presidência dos Exm^s Srs0 Deputados: Francisco
f •

Passos e Eliziário Sobral. Secretários os Srs. Deputados: Eliziário So
bral, Carlos Alberto e Djalma Lobo. Compareceram os Srs. Deputados: Fran 
cisco Passos, Laonte Gama, Eliziário Sobral, Carlos Alberto, Jeronimo 
Reis, Aroaldo Santana, Abel Jacó, Antônio Arimatéia, Carlos Machado,Dil 
son Cavalcante, Djalma Lobo, Djenal Queiroz, Guido Azevedo, Hildebrando 
Costa, Joaldo Sarbosa, Luiz Mitidieri, Marcelo Ribeiro, Ricodemos Fal
cão, Rivaldo Silva, Reinaldo Moura e Ribeiro Filho; (22). E ausentes os 
Srs. Deputados: Marcelo Dá dateí:,Francisco Mendonça - sendo qge este ulti 
mo encontra-se licenciado para tratamento die^saude; (02). A Ata-da ses
são anterior foi lida e aprovada, tendo o Deputado Eliziário Sobral- S£ 
licitado retificação, mandando constar que *o Professor Arivaldo Montai - 
vão Filho compareceu a este Poder na sessão anterior atendendo a Reque
rimento aprovado pelo Plenário de autoria do Deputado Marcelo Ribeiro, 
para representar a ADUFS, Associação dos Docentes da Universidade Fede
ral de Sergipe, e nao o comando de greve como consta^ EXPEDIENTE. 0 Sr. 
1 2  Secretário procedeu a leitura do Expediente que constou da seguinte 
matéria::. Requerimento n^ 47/89, de autoria do Deputado Marcelo Ribeiro; 
Ofícios: do Diretor Presidente'-da TELERGIPE, Dr. Antônio Manoel Carva
lho Dantas e do Presidente do- Senado, Senador Nelson Carneiro. Inscrito 
para o PEQUENO EXPEDIENTE, ocupou a tribuna o Deputado Carlos Machado, 
dando conhecimento à Casa, haver participado juntamente com o Deputado 
Nicodemos Falcão de uma reunião com o Presidente do EANESE', o Secretá
rio da Administração e o Sr. Governador do Estado, objetivando encon-

TKracaiu; I



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata do 493Sessão_______ O RDINÁRIO ________ da Assem- Aprovada em sessão de Q1 de JUNHO

bléio Legislativa do Estado de Sergipe, realizada, no de 19 8 9

dia 31 de M AIO de 19 8 9 ______  A Secretaria para os devidos fins.

IQ  oeriodo da 3 9 sessão legislativa do l l ^ eaisloturo
^ 0

PRESIOENTE DA ASSEMBLÉIA

Presidência do ExmS Sr; Deputadoí Francisco 
Passos. Secretários os Srs. Deputados: Eliziário Sobral, Aroaldo Santa, 
na, Laonte Gama e Carlos Alberto. Compareceram os Srs. Deputados: Fran 
cisco Passos, Laonte Gama, Eliziário Sobral, Carlos Alberto, Jeronimo 
Reis, Aroaldo Santana, Abel Jaco, Antônio Arimatéia, Carlos Machado, 
Dilson Cavalcante, Djalma Lobo, Djenal Queiroz:,, Guido Azevedo, Hilde- 
brando Costa, Luciano Prado, Luiz: Mitidieri, Marcelo Deda, Marcelo Ri
beiro, Nicodemos Falcão, Nivaldo Silva e Ribeiro Filho; (2l). E ausen 
tes os Srs. Deputados: Joaldo Barbosa, Reinaldo Moura e Francisco Men
donça - sendo que este último encontra-se licenciado para tratamentoíde 
saúde; (0 3)'. A A.ta da sessão anterior foi lida e aprovada sem modifica, 
ções. EXPEDIENTE. 0 Sr. le Secretário procedeu a leitura dò Expediente 
que constou da seguinte matéria: Requerimentos n2s 48/8 9, de autoria 
do Deputado Luciano Prado e M9/89, de autoria dos Deputados: Nivaláo
Silva e Eliziário Sobral e Ofícios do Sr. Augusto Bezerra de Assis Fi 
lho>, Diretor Presidente da SERGIPORTOS e do Sr. Secretário Deoclécio 
Vieira Filho, Secretário Especial ara Assuntos Extraordinários. No 
PEQUENO EXPEDIENTE, foi aprovado 0 Requerimento ns 48/89, de autoria 
do Deputado Luciano Prado, de pesar pelo passamento do cidadão José 
Campos Morais, ocoirrido no’ dia .21 do mes* em curso. Requereu ainda.,seja 
dado conhecimento da^resolução desta Casa à família do extinto. Ainda, 
foi aprovado 0 Requerimento 49/89, de autoria dos Deputados: Nival
do Silva e Eliziário Sobral, de pesar pelo passamento do cidadão Cris
tóvão José Fontes de Souza, ocorrido no dia*;2-4 *do'corrente, mês. Reque-



*

reram ainda, seja dado conhecimento da resolução desta Casa à família do 
extinto. Esta Propositura foi defendida por um de seus autores, Deputado 
Nivaldo Silva, que da tribuna fez o necrológio do extinto. Inscrito para 
o GRANDE EXPEDIENTE, ocupou a tribuna o Deputado Ribeiro Eilho comunican' 
do à Casa haver sido convidado pelo Sr. Governador do Estado para. a ceri
mônia de assinaturas de convênios feitos entre o Estado de Sergipe e o Mii 9mm
nistério do Interior no valor de oito mrllhões e seiscentos millv,-. .cruzados 
novos P^ra serem aplicados na agropecuária sergipana. Prosseguiu enal
tecendo a atitude do Ministro João Alves Eilho pelo carinho que tem de
monstrado ter pelo nosso Estado, carreando recursos suficientes para; o de 
senvolvimento agropecuário em momento que a Nação brasileira passa por 
uma grave crise financeira. Disse esperar que os citados recursos sejam 
realmente bem aplicados nos seus objetivos para a grandeza do Estado e 
bem estar social do povo sergipano e continuou estranhando declarações do 
Dèputado Luiz Mitidieri, quando teria afirmado que pretendia e&purgar sua 
pessoa das hostes do PMDB. Fez uma análise retrospectiva do comportamento 
da alta cúpula do partido a nível estadual atinente a sua pessoa e mani
festou-se contrário ao apôio a candidatura do Deputado Federal Ulisses Gui 
maraes para Presidente da República, acentuando os motivos pelos quais o 
citado cidadao não merece o voto do povo sergipano. Concluiu repudiando 
os atos dos altos dirigentes* do partido contra sua pessoa, quando é res
ponsável pelo maior colégio eleitoral do PMDB no Estado de Sergipe. Este 
orador foi aparteado pelos Deputados: Carlos Machado, Nicodemos Falcão, 
Luiz Mitidieri e Dilson Cavalcante. Seguiu-se o Deputado Marcelo Ribeiro 
registrando que na manhãs de hoje participou da reunião do Conselho Estadu 
al de Saúde, na qualidade de Presidente da Comissão de Saúde desta Casa 
onde foram discutido>s vários assuntos de suma importância, principalmente 
a, discussão do termo de adesao a Secretaria da Justiça, objetivando dá 
assistência médica a comunidade carcerária. Disse do amplo debate democrá 
' tico que' foi travado na reunião'daquele Conselho por várias entidades re
presentativas da sociedade e lamentou a açao de integrantes do governo e£ 

■ tadual, que segundo afirmou, se retiraram da citada reunião,provocando a 
inexistência de quorum para deliberar. Prosseguiu dizendo que irá cobrar 
da Prefeitura Municipal e do Governo do Estado, a responsabilização para 

V*os destinos da, SUDS em Sergipe e concluiu afirmando que exigirá do Prefei 
> to ^ellington Paixão e do Governador Antônio Carlos Valadares um posicio- 
■'^çamento claro com relação a isonomia salarial. Ainda inscrito, ocupou a

*

-02- '



tribuna o Deputado Luiz Mitidieri externando sua estranhesa que o Sr. Go
vernador do Estado não se preocupe em solucionar os graves problemas que 
sao denunciados da tribuna pelos deputados da oposição, passando a exem
plificar principalmente aqueles relacionados com a saúde e segurança pú-* 
blica, no que diz respeito ao roubo de gado. Protestou contra a falta de 
divulgação, das providências que são adotadas para conhecimento dos Srs. De 
putados e continuou dando conhecimento à Casa do grande prejuízo que vem 
sendo causado aos citricultores sergipanos por uma praga denominada Orte- 
se, que segundo disse, está dizimando grande parte dos laranjais da regi- 
ão Centro Sul do Estado. Fez severas críticas a Secretaria de Estado da 
Agricultura por não envidar esforços para encontrar meios de combate:- ao 
fungo e prosseguiu elogiando a atitude que foi tomada pela ACISE por que 
está promovendo meios, objetivando salvaguardar o patrimônio dos citricul 
'tores e consequentemente os altos interesses do Estado de Sergipe. Estra
nhou que o Sr. Governador não esteja empenhado na solução de tão grave ppo 
blema que está comprometendo ' seriamente a economia estadual no setor de 
citros, através do extermínio das plantações de laranja e protestou con
tra a falta de f uncionamento do IPEASE, peloa baixos salários que são pa
gos ao técnicos e funcionários causando desestimulo para, o exercício de 
suas funções. Concluiu dizendo da necessidade do Sr. Governador envidar 
esforços para dá condições *de trabalho aos funcionários da IPEASE. 7-Este 
orador foi apafteado pelos Deputados: Ribeiro Pilho, Djenal Queiroz, Laon 
te Gama e Eicodemos Palcão. A seguir passou-se à

ORDEM DO DIA

Foi declarada aprovada a Redação Final do Pro- 
jeto de Resolução nS 04/89. Inscrito para EXPLICAÇÃO PESSOAL, ocupou a 
tribuna o Deputado Laonte Gama fazendo repares ao pronunciamento do Depu
tado Luiz Mitidieri, quando ocupou a tribuna no Grande Expediente e criti 
cou *as modificações promovidas pelo; G:ovemo do Estado na Secretaria da A- 
gricultura, através da Refoima Administrativa com a criaçao e extinção de 
órgãos e em seguida passou a discdrrer acerca da importante ação dos mes
mos, sobretudo no meio rural. Alertou para o perigo das pragas que estão 
-atacando as plantações e afiimou que o combate deve ser feito pelos produ 
tores rurais, cabendo ao governo a orientação técnica e não a assistência 

^material como pretendia o Deputado Luiz Mitidieri. Registrou o seu protes 
• to contra os jornalistas que cobrem os trabalhos da Assembléia Legislati- 
va, principalmente aqueles que fazem parte do quadro de pessoal deste Po
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der pelo descaso que estao dando aos cisados trabalhos e concluiu infor
mando ã Casa, haver participado de uma reunião com vários deputados e o 
Governador do Estado, onde naquela oportunidade S.Exa. disse das medidas

t_ * w
que tomará, objetivando coibir o roubo de gado em Sergipe. Este oradorrfoi 
aparteado' pelos Deputados: Luiz Mitidieri, Ribeiro Eilho e Carlos Machado. 
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos deter
minando para a sessão seguinte a matéria constante da Ordem do Dia e mais 
o que ocorrer na forma regimental.

$  Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, 
em 31 de maio de 1989*

PRESIDENTE

B T A  CONFCSNU?

Secretaria da Assemhíci: 
do Estodo de

Aracaju,

DIRETOR



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata do Çf)?Sessão ORDINÁRIA .da Assem Aprovada em sessão de 05 de JUNHO

bleia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no 

dio 01 de JUNHO de 19 89
de 19 89

A Secretaria para os devidos fins.

1 9 período da 5 9 sessão legislativa do l l  l egislatura

PRESIOENTE DA ASSEMBLE1A

Presidência do Exm9 Sr. Deputado: Francisco
Passos. Secretários os Srs. Deputados: Eliziário Sobral, Reinaldo Moura, 
Luiz Mitidieri, Nicodemos Falcão, Marcelo Ribeiro e Aroaldo Santana; Çompa 
receram os Srs. Deputados: Francisco.Passos, Laonte Gama, Eliziário So
bral, Carlos Alberto , Jeronimo Reis, Aroaldo Santana, Abel Jaco, Antô
nio Arimatêia, Carlos Machado, Dilson Cavalcante, Djenal Queiroz, Lucia 
no Prado, Luiz Mitidieri, Marcelo Deda, Marcelo Ribeiro, Nicodemos Fal
cão, Nivaldo Silva e Reinaldo Moura; (18). E ausentes os Srs. Deputados 
Djalma Lobo, Guido Azevedo, Hildebrando Costa, Joaldo Barbosa, Ribeiro 
Filho e Francisco Mendonça - sendo que este último encontra-se licencia 
do para tratamento de saúde; (06). A Ata da sessão anterior foi lida e 
aprovada sem modificações. EXPEDIENTE. O Sr. I9 Secretario procedeu a 
leitura do Expediente que ..constou da seguinte matéria: Ofício do Sr. Jo 
sé Sizino da Rocha, Secretario de Estado do Governo. Não houve matéria 
para o PEQUENO EXPEDIENTE. Inscrito para o GRANDE EXPEDIENTE, ocupou a 
tribuna o Deputado Nicodemos Falcão, que reportando-se ao pronunciamen
to do Deputado Luiz Mitidieri em sessão anterior acerca dos graves pre
juízos que estão sendo causados aos citricultores da região Centro Sul 
do Estado, mais especificamente a cultura da laranja pela incidência e 
proliferação de uma praga denominada Ortese, passou a discorrer sobre 
as providências que jã foram adotadas pelo Sr. Governador do Estado, 
objetivando o combate a citada praga , através da FUNDECISE que tem a 
frente o 'engenheiro agronomo Luiz SimÕes de Farias. Continuou verberan 
do sobre a aquisição pelo governo de um produto específico para comba
ter a praga e bem como a colocação dos técnicos da EMATER-SE ã disposi
ção dos citricultores para orientação na aplicação do citado produto. 
Concluiu dizendo da tentativa de combate através de pesquisas cientifi
cas , inclusive com a aplicação de agrotoxicos em face da praga ser ba_s 
tante prolifera e ter imensa facilidade de disseminação. Este orador foi



aparteado pelo Deputado Carlos Machado. Seguiu-se o Deputado Marcelo Ribe_i 
ro que reportando-se a pronunciamentos feitos da tribuna deste Poder em se_s 
soes anteriores pelo Deputado Marcelo Deda, relativamente a açã» da Polí-^ 
cia Militar em Sergipe, lamentou que ate o presente momento o Governo do 
Estado não tenha envidado esforços para melhorar a atuação do destacamento 
militar estadual, devido principalmente a forma agressiva com que vem tra
tando os problemas de segurança da população sergipana. Prosseguiu dando 
exemplo de um ato agressivo cometido pela polícia, quando na. madrugada de 
ontem assassinou barbaramente o lícler sindical e ex-Vereador, João Almeida 
da Silva, então Presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Cumbe e apos 
defender uma melhor preparação dos policiais em Sergipe, para que fatos . de£ 
ta desta natureza não venham a se repetir. Concluiu recebendo solidarieda
de em apartes dos Deputados-: Djenal Queiroz, Laonte Gama, Nicodemos Falcão, 
Reinaldo Moura e Marcelo Deda. A seguir foi concedida a palavra ao Deputa
do Luiz Miltidieri, que voltou a reportar-se sobre os problemas da saúde 
em nosso Estado, disse da tendência de agravamento do citado probléma a 
partir- do mês de maio pelo afastamento de vários profissionais da saúde do 
serviço púbbico em decorrência de exigências impostas por lei. Continuou 
lendo carta elaborada pela classe médica que trabalha sob o regime de pre_s 
tação de serviço não podendo ser contratados - pelo.^ Estado, prejudican
do diretamente os postos de saúde mais especificamente as maternidades e 
apelou para o Sr. Governador do Estado, no sentido de que sejam tomadas as 
providências que se fazem necessárias, através da Secretaria da Saúde,õhje 
tivando solucionar tão grave problema, para que a população carente não fi_ 
que privada do atendimento médico. Concluiu lamentando que tais fatos este 
jam acontecendo em setor tão importante.como a área de saúde. Este orador 
foi aparteado pelos Deputados: Marcelo Ribeiro e Laonte Gama. A seguir pas 
sou-se ã

Não havendo oradores inscritos para EXPLICAÇÃO PESSOAL, nem quem quisesse 
fazer uso da palavra, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, determinando 
para a sessão seguinte a matéria constante da Ordem do Dia e mais o que 
ocorrer na forma regimental.

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, 
em 01 de junho de 1989.

ORDEM DO DIA

Foi promulgada pela Mesa a Resolução n9 03/89.

Cont.
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ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata da 519 Sessão_____ ORDINÁRIA  da Assem- Aprovada em sessão de. 06 de JUNHO
bléio Legislativo do Estado de Sergipe, realizada no 

dia 05 de JUNHO de 19 89
1 9 oeriodo do 3 9 sessão legislativa da l i 9 legislatura

de 19 89
A Secretaria para os devidos fins.

PRESIDENTE OA ASSEMBUEtA

Presidência do Exm9 Sr. Deputado: Francisco
Passos. Secretários os Srs. Deputados: Carlos Machado, Ribeiro Filho,La 
onte Gama,„Nicodemos Falcão e Carlos Alberto. Compareceram os Srs. Depu 
tados: Francisco Passos, Laonte Gama, Carlos AlbertoJeronimo Reis,Aro 
aldo Santana , .AntÔnio Arimatêia, Carlos Machado, Dilson Cavalcante,Dje- 
nal Queiroz, Guido Azevedo, Hildebrando Costa, Joaldo Barbosa, Luciano 
Prado, Marcelo Ribeiro, Nicodemos Falcão, Nivaldo Silva, Reinaldo Moura 
e Ribeiro Filho; (18) . E ausentes os Srs. Deputados: Abel Jaco, Djalma 
Lobo, Luiz Mitidieri, Marcelo Deda, Eliziário Sobral (encontra-se via
jando a serviço da Assembléia) e Francisco Mendonça (licenciado para tra 
tamento de saude); (06). A Ata da sessão anterior foi lida e aprovada 
sem modificações, EXPEDIENTE. O Sr. I9 Secretario procedeu a leitura do 
Expediente que constou da seguinte matéria: Indicação n9 05/88, de auto 
ria do Deputado Laonte Gama. Não houve matéria para o PEQUENO EXPEDIENTE: 
Inscrito para o GRANDE EXPEDIENTE, ocupou a tribuna o Deputado Ribeiro 
Filho externando sua estranheza a atitude que foi tomada pelo suplente 
Deputado Nelson Araújo, por haver prestado declarações ao Jornal de Ser 
gipe, pedindo a expulsão de sua pessoa das hostes do PMDB., por ter de
clarado que não apoiará o Deputado Federal Ulysses Guimarães e o ex-Go 
vernador da Bahia, Waldir~-Rix.es -para Presidente e vice-Presidente da Re 
publica. Teceu comentários acerca dos seus posicionamentos políticos no 
decorrer de sua vida publica e continuou protestando contra a Indicação 
n9 05/88, de autoria do Depütado Laonte Gama, solicitando ao Sr. Gover
nador do Estado a instalação de um posto policial no Povoado Brejo no 
município de Lagarto, acentuando que a pretensão do citado parlamentar 
tem objetivos eleitoreiros. Prosseguiu apelando para o autor da Proposi 
tura, no sentido de providenciar a retirada da mesma para que nao sejam 
criados problemas para os políticos que representam o_povo lagartense e 
apelou para os seus nobres pares, no ;sentido de rejeitarem .a Propositura.



Voltou a protestar contra a atitude do suplente Nelson Araújo contra sua 
pessoa e concluiu manifestando1-^'tèrminantemente contrario as tentativas 
de homicídios contra as autoridades constituídas do País, principalmente 
contra o Presidente da República, embora não concorde com a política eco
nômica adotada por S.Exa. Este orador foi aparteado pelos Deputados: Jerô 
nimo Reis e Laonte Gama. Seguiu-se o Deputado Marcelo Ribeiro„.re ̂ istranc 
o transcurso na data de hoje, do dia mundial consagrado ao meio ambiente 
e em seguida passou a discorrer acerca da luta de vãrios ecologistas de 
todo o mundo e especialmente do Brasil, na defe<$a intransigente da nature 
za e contra a devas.tação da Amazônia. Prosseguiu lamentando a atitude ■'do 
Governo Federal, que segundo disse, não tem envidado esforços para prote
ger a Amazônia da ação que classificou de nefastas, das multinacionais na 
quela região e enumerou vãrios atos agressivos.cometidos contra o meio am 
biente, praticados por governantes e industriais no Estado de Sergipe, e- 
xemplificando a destruição-dos manguezais na Coroa do Meio. Concluiu man^ 
festando a sua preocupação e do Partido dos Trabalhadores,relativamente ã 
agressão que vem sendo praticada contra-, o meio ambiente no Brasil e no 
mundo. Ainda inscrito, ocupou a tribuna o Deputado Nicodemos Falcão, que 
reportando-se ao Projeto de Resolução que esta em tramitação na Camara Mu 
nicipal de Aracaju, objetivando a substituição do nome da RodoviaJosé Sar 
ney para Avenida Inácio Barbosa, manifestou-se contrário ã pretensão dos 
vereadores aracajuanos, acentuando que atitudes desta natureza e de compe 
tência exclusiva do Conselho Rodoviário Estadual. Continuou enaltecendo 
os grandes benefícios que o Presidente Jose Sarney tem proporcionado ao 
nosso.Estado, através de obras de alto alcance social e econômico, citan- 
d'oprincipalmente a construção do porto que se constituiu na realizaçãoc das 
aspirações do povo sergipano. Concluiu dizendo esperar que os vereadores 
aracajuanos reflitam sobre a matéria em 39 discussão e não se cometa ta
manha descortesia com o Presidente Jose Sarney. Este orador foi aparteado 
pelos Deputados: Carlos Mahhado, Ribeiro Filho, Marcelo Ribeiro e Reinal
do Moura. Por fim, ocupou a tribuna o Deputado Joaldo Barbosa,dando conh£ 
cimento ã Casa da viagem que fez a Brasília no final da semana passada, 
com o objetivo de entrar em contato com o Comitê Central Pró-Reconstrução 
Nacional, quando na oportunidade levou o apoio de vãrios deputadosjprefei^ 
tos e vereadores sergipanos, que se posicionaram a favor da candidatura 
do ex-Governador do Estado de Alagoas, Fernando Collor de Mello a PPresi- 
dente da República. Prosseguiu dizendo esperar que o senador sergipano, 
Francisco Rollemberg seja o propulsor da campanha daquele homem público em 
nosso Estado e concluiu enaltecendo a capacidade administrativa daquele 
candidato, demonstrado quando exerceu o governo do Estado de Alagoas. Não 
havendo matéria a ser deliberada na ORDEM DO DIA, nem oradores:.;.inscritos 
para'EXPLICAÇÃO PESSOAL, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos determi
nando para a sessão seguinte a matéria.constante da Ordem do Dia e mais o 
ocorrer na forma regimental. /Ç )
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ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata do^SlLSesscio CRPIN/RTA_____________ da Assem- Aprovada em sessão de 0^ de Junho
bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no de 19 8Q

dio 06 de Junho de 19.89___  A Secretaria para os devidos fins.

1 -  período da 8 -  sessão legislativa da H - legislotum

i

PRESIDENTE 06 6SSEMBLEIA

Presidência do Exm3. Sr, Peputado Francisco Pa£ 
so. Secretários os Srs* Peputados: Eliziário Sobral, Cárlos Machado,Jero
nimo Heis, Carlos Machado e^Carlos Alherto. Compareceram os Srs. Peputa - 
dqs: Francisco Passos, Laonte Gama, Eliziário Sobral, Carlos Alberto, Je
ronimo Reis, Aroaldo Santana, Abel Jaco, Antonio hArimatéia, Carlos Macha 
do, Pjenal Queiroz, Guido Azevedo, Hildebrando Costa, Goaldo Barbosa, Lu
ciano Prado, Luiz Mitidieri, Marcelo Peda, Marcelo Ribeiro, Nicodemos Fal 
cão, Reinaldo Moura, Ribeiro Filho; (20).E ausentes os Srs. Peputados i 
Pilson Cavalcante, Pjalma Lobo, Nivaldo Silva e Francisco Mendonça- sendo 
que este último encontra-se licenciado para tratamento de saúde; (04). A 
ata da sessão anterior foi lida e aprovada sem modificações. EXPEP1ENTE , 
0 Sr. 13 Secretário procedeu a leitura do Expediente, que constou da se
guinte matéria: Requerimentos n£s 50 e 51/89 de autoria, respectivamente, 
dos Peputados Carlos Machado e Laonte Gama e Ofício do Sr. Secretário de 
Estado de Governo, Coronel Sizino da Rocha. Inscrito para o PEQUENO EXPE- 
PIENTE, ocupou a tribuna o Peputado Ribeiro Filho que inicialmente cbmu -
nicou à Casa haver recebido convite do Jornal de Sergipe para defender - 
se das acusações que lhe foram feitas pelo suplente Peputado Nelson Araú
jo, inclusive pedindo sua expulsão dos hostes do FMPB e continuou dando & 
conhecimento aos seus nobres pare3 da adesão do Prefeito Municipal de Es - 
tãncia, V/alter Cardoso, à candidatura do Sr. Fernando Collor de Mello a 
Presidente da República. Concluiu repudiando a atitude 'do. presidente do
PMPB, por haver sugerido sua expulsão do partido, acentuando que o direi-

*to de escolha faz parte do processo democrático outorgado pela Constitui
ção i Ainda inscrito, ocupou a tribuna o Peputado Marcelo Ribeiro, fazendo 
reparos 'à nota publicada no Jornal da Manhã, dando conta de que sua pess 
soa teria considerado uma injustiça a mudança do nome da Rodovia José Sar



ney para Avenida Inácio Barbosa e apos reafirmar o seu posicionamento na 
sessão anterior com relação ao assunto, concluiu dizendo dos méritos da 
propositura do Vereador Edvaldo Nogueira, que se encontra em tramitação* 
na Câmara Municipal.Inscrito para o GRANDE EXPEDIENTE, ocupou a tribuna* 
o Deputado Laonte Gama, comunicando à Casa haver participado juntamente' 
com cinco prefeitos e quatro vereadores da convenção nacional do Partido 
Liberal realizada em Brasília, oportunidade em que foi lançada oficial - 
mente a candidatura do Deputado Pederal Afif Dominguesi,para Presidente 1 
da República e professor Aloisio Pimenta para vice* Disse da comparência 
ao evento de inúmeros filiados de todo país e após ler para que constas
se dos anais o programa de governo sob o slogan "Desenvolvimento e Li - 
herdade" , acentuou os grandes perspectivas de melhoria de vida para o 1 
povo brasileiro, especialmente para a Região Nordeste, que terá incenti
vo de viabilidade com o questionamento da atuação da SUDENE, com a cria
ção do Ministério de Desenvolvimento do Nordeste, com prioridade para a 
irrigação objetivando o desenvolvimento da agricultura, através da tecno 
logia e armazenamento de água. Passou a discorrer acerca das realizações 
daquele homem público e concluiu acentuando o firme propósito de envidar 
esforços para extinguir a miséria e a fome de todo País. Seguiu-se o Der 
putado Joaldo Barbosa dando conhecimento à Casa, da reunião realizada na 
manha de hoje entre o Chefe do Executivo Estadual e os Prefeitos dos Mu
nicípios sergipanos, quando na oportunidade foram assinados vários conve 
nios objetivando o repasse de verbas para a3 Prefeituras, a fim de serem 
aplicados na educação, saúde e agricultura. Concluiu enaltecendo a ação* 
do Governo Valadares pelo profícuo trabalho, que segundo disse, vem rea
lizando à frente da administração 'estadual, principalmente no que se re
fere à construção de casas próprias. A seguir foi concedida a palavra ao 
Deputado Marcelo Deda, que reportando-se ao infausto acontecimento ocor
rido na capital chinesa, onde foram mortos centenas de manifestantes,que 
se encontravam em concentração na Praça da Paz localizada em Pequim, pro 
testando contra o regime totalitário e ■ pugnando pela instalação da denio 
cracia no País, manifestou seu veemente protesto contra o ato que cias - 
sificou de criminoso do governo chinês. Classificou de mentirosas as ale 
gações de S.Ex^, quando afiimou que os manifestantes estariam combatendo 
o regime socialista e concluiu externando seu profundo pesar pela triste 
ocorrência, apelando para o Sr* Presidente da República no sentido de ma 
nifestar o repúdio em nome do povo brasileiro ao ato de violência que * 
foi perpetrado contra o povo daquele País. Por fim, ocupou a tribuna o 
Deputado Marcelo Ribeiro, trazendo ao conhecimento do plenário a realiza



ção sábado e domingo próximo passados do primeiro C0E3PESE, '.congresso dos 
Servidores Previdenciários do Estado de Sergipe e acentuou que naquela o- 
portunidade foram discutidos vários assuntos de interesse daquela classe* 
funcional, principalmente no que se refere às condições de vida e trata - 
lho dos previdenciários, Concluiu solidarizando-se com os movimentos rei- 
vindicatórios que estão sendo levados a efeito em todo Estado, mormente 1 
os dos servidores da Peso e da Previdência Social. A seguir, passou-se

ORDEM DO DIA

Foi aprovado em discussão única o Requerimento n® 50/89, 
de autoria do Deputado Carlos Machado, de congratulações ão Departamento* 
de Estradas e Rodagem do Estado de Sergipe, pela passagem ào(402)quadra ~ 
gésimo ano de fundação* Requereu ainda, seja enviado expediente à Diret£ 
ria Executiva do DER/SE, ao Conselho Rodoviário, hem como aos seus funcio 
nários e ainda, ao Dr. Jose Rollemherg Leite, fundador do órgao homenagea 
do, dando conhecimento da resolução desta Casa. Esta propositura foi dei- 
fendida pelo seu autor e apoiada pelo Deputado Djenal Queiroz.

Ainda em discussão única, foi aprovado por unanimidade* 
o Requerimento n^ 51/89, de autoria do Deputado Laonte Gama, para que se
jam enviados expedientes à Camara dos Deputados e ao Senado Federal, hem* 
como toda bancada do nosso Estado no Congresso Racional, manifestando o 
repúdio dos sergipanos contra a Medida Provisória n$ 63/89 de autoria de 
S.Ex^, Presidente Jose Sarney, que desvincula os ganhos mensais dos inati 
vos, do salário mínimo, por ser lé.sivo aos interesses dos aposentados % e 
pensionistas, alem de ferir o texto Constitucional Federal. Esta proposi
tura foi defendida pelo seu autor, e apoiada pelos Deputados Marcelo Deda, 
Marcelo Ribeiro, Djenal Queiroz e Guido Azevedo. Eao havendo oradores ins 
critos para EXPLICAÇÃO PESSOAL, nem quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Sr. Presidente encerrou os trahalhos, deteminando paia a sessão seguin - 
te, a matéria constante da Ordem do Dia e mais o que ocorrer, na foima re 
gimental

Sala das SessÕes da Assembléia Legislativa do Estado de 
Sergipe, em 06 de Junho de 1989.
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ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata dqü>2°Ses$cio_____ORDINÁRIA_____ da Assem- Aprovada em sessão de 0 8  de JUNHO
bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no 

dia 07 de JUNHO de 19 89
de 19'89
A Secretaria para os devidos fins.

1 9 oeriodo da 5 9 sessão legislativa da 1 1  l egislatura

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

Presidênclá dos Exm9s: Srs. Deputados: Francis
co Passos e Laonte Gama. Secretários os Srs. Deputados: Laonte Gama, 
Eliziário. Sobral e Carlos Machado. Compareceram os Srs . Deputados:: Fran 
cisco Passos, Laonte Gama, Eliziário Sobral Jeronimo Reis,Aroaldo San 
tana, Abel Jaco, Antônio ArimatÚia, Carlos Machado, Dilson Cavalcante, 
Djenal Queiroz, Guido Azevedo, Hildebrando Costa, Joaldo Barbosa,, Lucia 
no Prado, Luiz Mitidieri, Marcelo Deda, Marcelo Ribeiro, Nicodemos Fa_l 
cão, Nivaldo Silva, Reinaldo Moura e Ribeiro Filho; (21). E ausentes/os 
Srs. Deputados: Carlos Alberto, Djalma Lobo e Francisco Mendonça - sen 
do que :este ultimo encontra-se licenciado para tratamento Cde saúde; 
(03). A Ata da sessão anterior foi lida e aprovada, tendo o \ Deputado 
Marcelo 1Deda solicitado retificação, mandando constar que no seu dis
curso não solicitou a intervenção do Srr Presidente da República rela
tivamente ao massacre que foi feito contra o povo chinês que se encon
trava em concentração na.Praça Vermelha em Pequim e sim das entidades 
civis e partidos pólíticos progressistas. EXPEDIENTE. 0 Sr. I9 Secreta 
rio procedeu a leitura do Expediente que constou da seguinte matéria: 
Requerimento n9 52/89, de autoria do Deputado Marcelo Ribeiro e Ofíci
os: do Superintendente da Região de Produção Nordeste da PETROBRAS,Dr. 
João Newton Pereira de Castro e do Sr. Secretário de Estado e Governo, 
Coronel José Sizino da Rocha. Inscrito para o PEQUENO EXPEDIENTE, ocu- 
pu a tribuna o Deputado Marcelo Deda, dando conhecimento ã Casa da vin 
da a Sergipe no dia de amanhã, do candidato ã Presidência da República 
pelo PT, PC do B, PSB e PV, Deputado Federal Luis Inácio Lula da Silva 
e acentuou que a finalidade maior da sua visita ao nosso Estado, tem o 
firme proposito de discutir com toda a sociedade sergipana os treze , pon 
tos do programa elaborado pela Frente Brasil Popular que ê composta 
pelos citados partidos. Concluiu lendo para que constasse dos anais,to



da a programação que o candidato cumprirá em nosso Estado, inclusive com 
sua vinda a este Poder. 'Seguiu-se o Deputado Marcelo Ribeiro, que inici
almente apelou para o Sr. Governador do Estado, no sentido de uma me
lhor divulgação, relativamente a abertura das inscrições para o concurso 
de Fiscal de Tributos da Secretaria de Estado da Fazenda, acentuando a 
necessidade de S.Exa. envidar esforços, no sentido de evitar os angusti
antes problemas que foram causados aos candidatos aprovados no primeiro 
concurso. Prosseguiu voltando, apelar para o Chefe do Executivo, no senti, 
do da adoção de melhores critérios relativamente a entrega de casas popu 
lares que são construídas pelo governo, principalmente com a construção 
das obras de Infraestrutura, objetivando evitar os sérios problemas por 
que estão passando os habitantes do Conjunto Habitacional Marcos Freire. 
Não houve oradores inscritos para o GRANDE EXPEDIENTE. A seguir pas-

nominal por 13 (treze) votos SIM, o Requerimento n9 52/89, de autoria do 
Deputado Marcelo Ribeiro. Esta Propositura foi defendida pelo seu autor. 
Em EXPLTCAÇÃO PESSOAL, usou da palavra o Deputado Guido Azevedo para na 
qualidade de Presidente da Comissão de Constituição e Justiça convocar 
uma reunião para amanhã apos a sessão da Assembléia .Estadual Constituinte. 
Seguiu-se o Deputado Joaldo Barbosa, fazendo reparos ao jornal que foi 
elaborado pelo PT e distribuido.aos Srs. Deputados e disse que o citado 
partido tem praticas eleitoreiras em todo País, exemplificando a ultima 
greve que foi levada a efeito pelos professores sergipanos;,-, que segundo 
disse, tinha o unico .Objetivo de angariar simpatia por parte do Deputa
do Marcelo Deda aquela classe funcional. Concluiu congratulando-se com o 
Governador Valadares pelo profícuo trabalho que vem realizando a'.frente 
do Executivo Estadual. Por fim, ocupou a tribuna o Deputado Marcelo Déda 
que inicialmente enalteceu a atuação do PT em todo País, objetivando a 
emancipação, política da classe trabalhadora e protestou contra as pala
vras que foram dirigidas a sua pessoa pelo Deputado Joaldo Barbosa,acen
tuando que aquele parlamentar não tem idoneidade para atacar os seus po
sicionamentos de homem püblico e principalmente as metas defendidas pelo 
Partido dos Trabalhadores. Criticou o comportamento político que tem si
do adotado pelo Deputado Joaldo Barbosa mormente pelo apoio que classifi^ 
cou de fisilogi.sta a candidatura de Fernando Collor de Melo ã Presidên
cia da República e concluiu refutando com veemencia acusações que tachou 
de levianas daquele parlamentar ã sua pessoa, Este orador fói aparteado 
pelo Deputado Joaldo Barbosa. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presiden 
te encerrou os. trabalhos determinando para a sessão seguinte a matéria 
constante da Ordem do Dia e mais o que ocorrer na forma regimental.

sou-se ã
ORDEM DO DIA

Foi rejeitado em discussão única e em / votação
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ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata do549 Sessão o r di nAria _da Assem

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no 

dia 08 de JUNHO de 19 89
1 9 período da_..3 9._ sessão legislativa da U l 9 leaisloturt]

Aprovada em sessão de 0 9 de JUNHO 
de 19 89
A Secretaria para os devidos fins.

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

Presidência do Exm9 Sr. Deputado: Francisco 
Passos. Secretários os Srs. Deputados: Eliziário Sobral e Carlos Alberto, 
Compareceram os Srs. Deputados: Francisco Passos, Laonte Gama, Eliziário 
Sobral ,,r Carlos Alberto, Jeronimo Reis, Abel Jacò, AntÔnio Arimateia, Car 
los Machado, Dilson Cavalcante, Djalma Lobo, Djenal Queiroz, Guido Azeve 
do, Hildebrando Costa, Luciano Prado, Marcelo Ribeiro , Nicodemos Falcão,. 
Niváldo Silva e Reinaldo Moura; C.l81* E ausentes os Srs. Deputados: Aro
aldo SantanaJoaldo Earbosa, Luiz Mitidieri, Marcelo Deda, Ribeiro Fi
lho e Francisco Mendonça - sendo que este ultimo encontra-se licenciado 
para tratamento de saüde; (06). A Ata da sessão anterior foi lida e apro 
vada sem modificações. EXPEDIENTE. 0 Sr. I9 Secretario procedeu a leitu-, 
ra do Expediente.que constou da seguinte matéria: Requerimento n9 53/89, 
de jàutoria do Deputado Nicodemos Falcão. Inscrito para o PEQUENO EXPE
DIENTE, ocupou a tribuna o Deputado Marcelo Ribeiro comunicando aos Srs. 
Deputados, a impossibilidade de comparência a este Poder e Câmara de Ve
readores de Aracaju do Deputado Federal, Luiz Inãcio Lula da Silva, can
didato ã Presidência da Republica pelo Partido dos Trabalhadores, em fa 
ce do atraso do avião em que viajava o citado cidadão. Concluiu comuni
cando ainda que o Sr. Luiz Inacio se propõe a visitar este Poder em ou
tra oportunidade para expor aos Srs. Deputados a sua meta de governo. O 
Sr. Presidente suspendeu a sessão por quinze minutos. Reabertos os traba
lhos e não havendo oradores inscritos para . o: GRANDE. EXPEDIENTE, passou-se ã4 + ' *> * 1"" "' ’

ORDEM DO DIA

O Deputado Carlos Machado usou da palavra
Pela Ordem para solicitar ã Mesa a retirada da Emenda Modificativa, de
sua autoria ao Projeto de Resolução n9 03/89. 0 Deputado Djenal Queiroz
também usou da palavra para solicitar ã Mesa a retirada do Projeto de
Resolução n9 03/89, de sua autoria..0 Sr. Presidente deferiu as solicita



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata da559 Sessão ORDINÁRIA______da Assem- Aprovada em sessão de 1 5  de JUNHO
bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no 

dia 12 de JUNHO de 19 8 9

de 19 89
A Secretaria para os devidos fins.

JJL_periodo da 5 9 sessão legislativa d a _ I_ l9legislatura

PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA

Presidência do Exm9 Sr... Deputado«; Francisco
Passos. Secretários os Srs. Deputados; Eliziário Sobral e Carlos Alberto;
1 ÍCompareceram os Srs. Deputados: Francisco Passos, Laonte Gama, Eliziário 
Sobral,.. Carlos Alberto , Carlos Machado, Dilson Cavalcante, Djenal Quei
roz „ Hildebrando Costa, Joaldo Barbosa , Luciano Prado, Marcelo Deda, Mar 
ceio Ribeiro, Nicodemos Falcão e Reinaldo Moura; (.14). E ausentes os Srs. 
Deputados: Jeronimo Reis, Aroaldo Santana, Abel Jaccí, Antônio Arimateia, 
Djalma Lobo, Guido Azevedo, Luiz Mitidieri, Nivaldo Silva, Ribeiro Filho 
e Francisco Mendonça - sendo que este ultimo encontra-se. licenciado para 
tratamento de saude; (.10), A Ata da sessão anterior foi lida e aprovada 
sem modificações,. EXPEDIENTE. 0 Sr. I9 Secretario procedeu a leitura do 
Expediente que constou da seguinte matéria: Projetos de Resolução n9s 05 
e 06/89, de autoria respectivamente dos Deputados: Reinaldo Moura e La
onte Gama e Requerimentos n9s 54 e 55/89 , de autoria respectivamente dos 
Deputados: Joaldo Barbosa, e Marcelo Ribeiro. No PEQUENO EXPEDIENTE, foi 
aprovado o Requerimento n9 54/89 , de autoria do Deputado Joaldo Barbosa, 
de pesar pelo passamento do cidadão Manoel Valois Cruz, ocorrido no dia 
11 (onze) do corrente mês. Requereu aínda, seja dado conhecimento da re
solução desta Casa a família do extinto, Inscrito para o PEQUENO EXPEDI
ENTE, ocupou a tribuna o Deputado Marcelo Ribeiro , que reportando-se ao 
movimento que foi levado a efeito pelos previdenciários por melhoria sa
larial e de condições de trabalho, denunciou a demissão de funcionários 
que ocupavam cargos em comissão no'INAMPS.’Concluiu manifestando o repu
dio a fatjQS-de.St.ta. .natureza e solidarizou-se com os servidores demitidos 
que segundo disse, tem garantias constitucionais. Inscrito para o GRANDE 
EXPEDIENTE , ocupou a tribuna o Deputado Marcelo Ribeiro, que reportan
do-se ãs denuncias feitas da tribuna pelo Depuiado Luiz Mitidieri em se_s 
são anterior sobre demissões de funcionários na.Secretaria da Saude, in- -



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata do56g.Sessão O R D IN Á R IA ________ da Assem- Aprovada em sessão de 14 de JUNHO

bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no de 19 89

dia 13 de_ JUNHO de 19,8 9_____  A Secretaria para os devidos fins.

1 9 oeriodo do 5 9 sessão legislativa do 1 1 ? legislatura
— ^   ___

f  1 PRESIDENTE OA ASSEMBLÉIA

Presidência do Exm? Sr. Deputado:: Francisco 
Passos. Secretários os Srs. Deputados: Eliziário Sobral e Carlos Alber 
to. Compadeceram os Srs. Deputados: Francisco Passos, Laonte Gama, Eli_ 
ziário Sobral , Carlos Alberto , Jeronimo Reis, Aroaldo Santana, Abel Ja 
co , Antônio Arimatèia, Dilson Cavalcante, Djenal Queiroz, Guido Azeve 
do, Hildebrando Costa, Luciano Prado, Luiz Mitidieri, Marcelo Deda, Ni_ 
codemos Falcão, Nivaldo Silva, Reinaldo Moura e'Ribeiro Filho; ( 1 9 ) .  

E ausentes os Srs. DeputadosCarlos Machado, Djalma Lobo, .;Joaldo Bar
bosa , Marcelo Ribeiro e Francisco Mendonça:- sendo que este ultimo en
contra-se licenciado para tratamento de saude; (OS)• A Ata da sessaõ an 
terior.foi lida e aprovada sem modificações. EXPEDIENTE. 0 Sr. I9 Se
cretário procedeu a leitura do Expediente que constou da seguinte mate 
ria: Requerimentos; n9s 56 e 5 8 / 8 9 . ,  de autoria respectivamente dos Depu 
tados: Laonte Gama e Marcelo Deda. No PEQUENO EXPEDIENTE foi aprovado 
o Requerimento n9 5 8 / 8 9 ,  de autoria do Deputado Marcelo Deda, de pesar 
pelo passamentoü do cidadão Alberto de Castro Vieira, ocorrido no dia 
12 (doze) do corrente mês. Requereu, aírída, seja dado conhecimento da 
resolução desta Casa à família do extinto. Esta Propositura foi defen
dida pelo seu autor. Inscrito para o 'GRANDE, EXPEDIENTE, ocupou a tribu 
na o Deputado Ribeiro Filho, comunicamdo â Casa, haver comparecido ã 
cidade de Simão Dias, por ocasião das .comemorações alusivas ao centena 
rio de nascimento do jurista:sergipano, Carvalho Neto e destacou o com 
parecimento aquela solenidade de ilustres homens públicos como os Drs. 
Cabral Machado, Celso de Carvalho.e o Governador Antônio Carlos Vaiada 
res. Continuou elogiando a atitude do Chefe do Executivo Estadual, que 
segundo disse, lançou a Reforma Agrária naquele município distribuindo 
duzentlos e setenta e sete títulos definitivos de posse de terras aos 
pequenos agricultores, através da FUNDASE e enalteceu a implementação



da citada atitude que visa a promoção da verdadeira reforma agrária, em 
detrimento'das invasões de propriedades privadas que são feitas por fal
sas lideranças. Concluiu dizendo esperar que os parlamentares filhòs de 
Simão Dias, levantem suas vozes enaltecendo a política agrária do Gover
nador AntÔnio Carlos Valadares. A seguir pàssou-se â

ORDEM DO DIA

Foi deferido pela Mesa, por numero de assina 
turas o Requerimento n9 56/89 , de autoria do Deputado Laonte Gama e ou
tros, pedindo urgência e dispensa de todas as exigências para o Projeto 
de Resolução n9 06/89. Em EXPLICAÇÃO PESSOAL, usou da palavra o Deputado 
Laonte Gama, fazendo reparos a nota publicada no Jornal de Sergipe, que 
classificou de inverídica e tendepciosa, .dando conta de que sua pessoa 
teria rasurado um requerimento nesta Casa, Concluiu comunicando â Casa 
que as senhoras Ana Luiza Valadares e Maria do Carmo Villaça, comparece
ram ã solenidade de inauguração do Centro de Convivência do Idoso na ci
dade de Neopolis e não Maria do Carmo Nascimento Alves como foi publica
do pelo jornal Gazeta de Sergipe. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Pre-̂  
sidente encerrou os trabalhos determinando para a sessão .seguinte a mate 
ria constante da Ordem do Dia e mais o que ocorrer na forma regimental.

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, 
em 13 de junho de 19.89.

B T A  C r  - T  ~ ^



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ata da57£_Sessão ORDINARI A______da Assem-da Assem- Aprovada em sessão de 1 9  de JUNHO
bléia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no

dia 14 de JUNHO de 19 89

de 19 89
A Secretaria para os devidos fins.

PRESIOENTE DA ASSEMBLEIA

Presidência do Exm9 Sr. Deputado:
Francisco Passos. Secretários os Srs. Deputados: Eliziário Sobral e Car 
los Alberto. Compareceram os Srs. Deputados: Francisco Passos, Laonte
Gama, Eliziário Sobral, Carlos Alberto, Jeronimo Reis, Aroaldo Santana, 
Abel Jaco, Antônio Arimatêia, Carlos Machado, Dilson Cavalcante, Djalma 
Lobò , Djenal Queiroz, Guido Azevedo, Joaldo Barbosa, Luciano Prado,Luiz 
Mitidieri, Marcelo Deda, Marcelo Ribeiro, Nicodemos Falcão, Nivaldo 
Silva, Reinaldo Moura e Ribeiro Filho; (22), E ausentes os Sr.s . Deputados 
Hildebrando Costa e Francisco Mendonça - sendo que este .ultimo encon
tra-se llicenciado para tratamento de saude; (02). A Ata da sessão 
anterior foi lida e aprovada sem modificações. EXPEDIENTE. O Sr. I9 Se
cretário procedeu a leitura do Expediente que constou da seguinte maté
ria: Requerimentos n9s 57.e 60/89, de autoria respectivamente dos Depu 
tados: Reinaldo Moura e Ribeiro Filho. Não houve matéria para o PEQUENO 
EXPEDIENTE. Inscrito para o GRANDE.EXEPEDTENTE, ocupou a tribuna o Depu 
tado Marcelo Ribeiro, que inicialmente trouxe ao conhecimento da Casa a 
realização do Encontro Nacional de Médicos nos proximos dias quinze e 
dezesseis do corrente em Aracaju, acentuando que o referido evento se
rá dirigido por médicos sérgipanos e contará.com:a; participação de vã
rios profissionais da saüde de todo o Brasil. Leu para que constasse dos 
Anais, toda programação que será cumprida pelos médicos durante a reali. 
zação do citado encontro e salientou ,que serão discutidos temas impor
tantes, relativamente a questão da saude exemplificando a situação pre
cária em que se encontra o Hospitaí Universitário. Concluiu fazendo um
apelo aos estudantes da Universidade Federal de Sergipe, no sentido de 
se mobilizarem, objetivando .sensibilizar as autoridades constituídas pa 
ra a necessidade da reabertura e funcionamento do Hospital Universitá
rio. Seguiu-se o Deputado Carlos Machado trazendo ao conhecimento da Ca 
sa o encerramento das festividades comemorativas do dia do Santo Antô-



< . 4  *
mo, padroeiro de Itãbaiana, onde na oportunidade foi inaugurado o calça- 
dão daquela cidade sergipana, que recebeu o nome do padroeiro local. Res 
saltou a importância da obra para a população itabaianense e teceu comen
tários elogiosos a capacidade administrativa do Prefeito Luciano .Bispo, 
que segundo afirmou, vem se revelando como um homem publico voltado para 
os altos interesses dos seus munícipes. Por fim, ocupou a tribuna o Depu
tado Ribeiro Filho, que referindo-se ao pedido de licença para tratamento 
de saude solicitado pelo Deputado Francisco Teles de Mendonça, salientou 
que o citado atestado ê assinado por médicos de renome nacional, dotados 
de credibilidade suficiente para conceder cento e vinte dias de licença. 
Concluiu apelando para os seus nobres pares e especialmente ã Mesa Dire
tora da Casa, no sentido de conceder a licença solicitada por aquele par
lamentar. Este.orador foi aparteado pelos Deputados: Marcelo Ribeiro,Joal 
do Barbosa e Djenal Queiroz. A seguir passou-se â

ORDEM DO DIA .

Em discussão única foi deferido por número de 
assinaturas, o Requerimento n9 57/89,.de autoria do Deputado Reinaldo Mou 
ra, solicitando urgência e dispensa de todas as exigências para o Projeto 
de Resolução n9 Q5/89., Ainda em discussão única foi aprovado por maioria 
de votos, o Requerimento n9 60/89, de autoria do Deputado Ribeiro Filho, 
solicitando â Mesa a suspensão, da sessão ordinária do dia quinze do cor
rente mês. Esta Propositura foi defendida pelo seu autor, tendo o Deputa
do Marcelo Deda manifestado-se contrário. O Sr. Presidente comunicou aos 
Srs. Deputados .que será constituída uma junta medica, conforme determina 
o Regimento Interno, objetivando dar parecer sobre o pedido.de licença de 
cento de vinte dias para tratamento de saúde, solicitado pelo Deputado 
Francisco Teles de Mendonça. Não havendo oradores inscritos para EXPLICA
ÇÃO PESSOAL, nem quem ,quisesse.fazer uso da palavra, o Sr. Presidente en 
cerrou os trabalhos, determinando para a sessão seguinte a matéria cons
tante da Ordem do Dia e mais o que ocorrer na forma regimental.

Sala'das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado, de Sergipe, 
em 14 de junho de 1989.

ESTA CONFORME
Secretaria da Assemblcia/Lcgislatii


