
ATA DA UNIÃO DA BANCADA DO ESTADO DE SERGIPE NO CONGRESSO
~ACIONAf- PARA A DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES P.'\RA A APRESENTAÇÃO DAS
EMENDAS COLETIVAS DE BANCADA ESTADUAL AO PROJETO DE LEI N' 41/98-
C;-.r, "QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A- DESPESA DA L~ÀO P.I\RA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1999", DE QUE TRATA A RESOLUçAo N° 3 DE 1998-
CX

Aos dezessete dias do rnés de novembro de 1998, no Gabinete do Senador JOSÉ
EDUARDO OUTRA. reuniram-se os membros da Bancada do Estado de Sergipe no
Congresso Nacional para deliberar sobre a apresentação das emendas coletivas de bancada
estadual ao Projeto de Lei n" 41/98-CN "que estima a receita e fixa a despesa da União para
o exercício financeiro de 1999", de que tratam a Resolução n" 3 de 1998-CN, Art. T"
Discutida a matéria e justificadas as proposições, e tendo em vista acordo da Bancada, foi
decidida a elaboração de dez emendas destinadas a criar e suplementar, respectivamente, os
subprojetos abaixo indicados:

Emenda ValoremR$
1. "Construção! Ampliação Unidades. Físicas Ensino na Universidade

Federal de Sergipe - Aracaju - SE" -
2. "Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotos Sanitários em

Aracaju -SE"
3. "Construção de Adutoras no Estado de Sergipe"
4. "Ações de Saneamento Básico em Lagarto - SE"
5. "Conclusão de Obras de Estabilização da Barra do Rio Sergipe em

Sergipe'
6. "Controle de Enchentes no Estado de Sergipe"
7. "Abastecimento d'água no Estado de Sergipe"
8. "Canalização de córrego em Barra dos Coqueiros - SE"
9. "Irrigação no Estado de Sergipe"
1O."Desenvolvimento do Turismo-em Sergipe
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3.000.000,00

22.500.000,00

20.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00

10.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,001,/r~
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Os parlamentares presentes à reuruao deliberaram também sobre a escolha .ao .
Coordenador da Bancada junto à Comissão Mista de Orçamento, recaindo dita escolha na
pessoa do Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE).

Nada mais. havendo a tratar, foi encerrada a- reunião. da qual se lavrou esta ata. que
vai assinada por todos os presentes.

Brasilia, 17 de novembro de 1997.
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