
Estado de Sergipe 
Assembleia Legislativa 

INDICAÇÃO N2 55i/2021 

Autoria: DEPUTADO  IRAN  BARBOSA 

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

encaminhada Proposição ao Excelentíssimo Senhor BELIVALDO CHAGAS, 

Governador do Estado de Sergipe, e à Ilustríssima Senhora LUCIVANDA 

NUNES RODRIGUES, Secretária de Estado da Inclusão e Assistência 

Social; solicitando-lhes que, em virtude da atual condição física da Casa de 

Passagem Estadual, utilizada para acolher pessoas em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, sejam realizados todos os procedimentos 

administrativos para a realização de uma reforma estrutural que 

possibilite ao Estado de Sergipe desenvolver seus serviços num local 

que garanta a dignidade humana e as condições necessárias de 

segurança para os trabalhadores e usuários daquele equipamento 

público. 

A Casa de Passagem Estadual foi objeto de matéria jornalística que apresentou 

os diversos problemas no espaço físico que comprometem a qualidade do 

serviço, bem como a segurança dos usuários e trabalhadores que ocupam 

aquele espaço diariamente. A reforma apresenta-sei  portanto, como 

fundamental para a melhoria do serviço público que se desenvolve naquele 

local. 

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

aprovação desta Indicação. 
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Estado de Sergipe 
Assembleia Legislativa 

0 TEXTO A SER ENVIADO DEVERA CONTER 0 SEGUINTE TEOR: 

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

Deputado  IRAN  BARBOSA, aprovou a INDICAÇÃO N° 55Y /2021 para 

que seja encaminhada Proposição ao Excelentíssimo Senhor BELIVALDO 

CHAGAS, Governador do Estado de Sergipe, e à Ilustríssima Senhora 

LUCIVANDA NUNES RODRIGUES, Secretária de Estado da Inclusão e 

Assistência Social; solicitando-lhes que, em virtude da atual condição física da 

Casa de Passagem Estadual, utilizada para acolher pessoas em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, sejam realizados todos os procedimentos 

administrativos para a realização de uma reforma estrutural que 

possibilite ao Estado de Sergipe desenvolver seus serviços num local 

que garanta a dignidade humana e as condições necessárias de 

segurança para os trabalhadores e usuários daquele equipamento 

público. 

Sala das Sessões, 26 de outubro de 2021.  

IRAN  BARBOSA 

Deputado Estadual 
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