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Senhor Presidente, 

Cumprimentando-o cordialmente, vimos, pelo presente, seguindo determinação do 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, encaminhar a Vossa Excelência a 
Mensagem n° 93/2022, acompanhada do respectivo Projeto de Lei, que "Altera o 
c`caput" do  art.  1° da Lei n° 3.948, de 22 de abril de 1998, que concede 
pensão mensal vitalícia a MARIA FELICIANA DOS SANTOS, e dá 
providências correlatas." 

Na certeza antecipada de sermos merecedores da cabente compreensão de Vossa 
Excelência e de seus dignos Pares, reiteramos-lhes nossos protestos de estima e 
consideração. 

ALESE/SGM 
RECEBIDO - 
Em, J3 /,  	 

LAysinatura 

Márcia Cardoso Silva 
Chefe de Gabinete/SGM 

Excelentíssimo Senhor 
Deputado Estadual LUCIANO BISPO DE LIMA 
DD. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe 
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Excelentíssima Senhora 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe 

Excelentíssimos Senhores 

Deputados Estaduais. 

Referencia Proposição: PROJETO DE LEI 1\1 2  2-SIS 21C)2s̀ 21  
Ementa: Altera o "caput"  art.  1° da Lei n° 3.948, de 

22 de abril de 1998, que concede pensão 
mensal vitalícia a MARIA FELICIANA 
DOS SANTOS, e cla providências 
correlatas. 

Venho, novamente, à presença de Vossas Excelências, 

por intermédio desta Mensagem, com base nas normas e preceitos 

consagrados na Constituição Estadual, que dizem respeito 

participação conjunta do Poder Executivo e do Poder Legislativo, 

submeter A. apreciação e deliberação dessa Ilustre Assembleia 

Legislativa um Projeto de Lei que altera o "caput" do  art.  1' da Lei n° 
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3.948, de 22 de abril de 1998, que concede pensão mensal vitalícia a 

MARIA FELICIANA DOS SANTOS, e dá providencias correlatas. 

Conforme é de notório conhecimento, o Poder Executivo 

Estadual, em 22 de abril de 1998, sancionou a Lei n° 3.948, 

concedendo, de forma justa e meritória, uma pensão mensal vitalícia a 

MARIA FELICIANA DOS SANTOS, pessoa de destaque no cenário 

sergipano, que, além de dar nome ao Edificio Estado de Sergipe, 

construido em 1970, sendo referência histórica e imponente símbolo da 

ousada arquitetura da época, projetou, no decorrer de quase toda a sua 

existência, o nome do Estado de Sergipe para o Brasil. 

Ocorre que, com o passar do tempo, o valor da referida 

pensão estabelecida em 1998 passou a ter uma representatividade cada 

vez menor, tendo em vista as dificuldades financeiras pelas quais passa 

a beneficiária e, sobretudo, a ausência de sua devida atualização ao 

longo dos anos visando A. recomposição dos  indices  inflacionários; 

ressaltando-se, oportunamente, que, conforme já informado 

anteriormente, a pensão ora estipulada é datada de 22 de abril de 1998; 

e ao longo desses 24 anos ocorreu apenas uma revisão a partir da Lei 

n° 7.954, de 15 de janeiro de 2015.  

Frise-se, neste sentido, que, atualmente, o referido valor 

encontra-se extremamente defasado, sendo, portanto, insuficiente para 

atender, ainda que em parte, a finalidade para a qual se destina, 
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sobretudo levando-se em consideração que a beneficiária já conta com 

mais de 76 anos e apresenta sérios problemas de saúde, inclusive com 

constantes dificuldades para locomoção. 

Por conseguinte, mediante a apresentação da Proposta 

Legislativa em apreço, pretende o Poder Executivo Estadual alterar o 

"caput" do  art.  1° da Lei n° 3.948, de 22 de abril de 1998, com o intuito 

de revisar o valor da pensão mensal vitalícia concedida a MARIA 

FELIC1ANA DOS SANTOS, de modo a promover a sua recomposição 

face aos  indices  inflacionários e, sobretudo, adequá-lo às condições de 

sobrevivência e dignidade da beneficiária, que em toda sua vida, 

ajudou a engrandecer o nome do nosso Estado. 

Senhor Presidente, 

Senhores(as) Deputados(as). 

Apelo, pois, a Vossas Excelências, para que saibam 

aquilatar o valor dessa medida e o que ela representa. Em assim sendo, 

espero que consigam entender e compreender o que este Projeto de Lei 

representa, e possam manifestar-se favoráveis à sua aprovação. 

Desta forma, pelas razões perfiladas nesta Mensagem, e 

na expectativa otimista da ocorrência dos pretendidos desígnios aqui 
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defendidos, anseio pela devida compreensão e acolhida, por Vossas 

Excelências, da solicitação ora founulada. 

Por derradeiro, valho-me do ensejo para reafirmar a 

Vossa Excelência e eméritos Pares protestos da mais elevada 

consideração e apreço. 

Saudações Democráticas 

Aracaju, j,5 de 063t  ,,z_ de 2022 

JRNC. 
	 ALTERA 0528112022M SE1AS 

4  



Aracaju, 	de 	 de 2022; 201° da Independência e 
134° da República. 

ALTERA 0528112022 SEJAS 

SERGIPE 
GOVERNO DO ESTADO 

PROJETO DE LEI N° 2 5 Pv0 2, 2, 

DE 	DE 	 DE 2022 

Altera o "caput" do  art.  1 da Lei n° 

3.948, de 22 de abril de 1998, que 
concede pensão mensal vitalícia a 
MARIA FELICIANA DOS 
SANTOS, e dá providências 

correlatas. 

0 GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, 

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado apro-
vou e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. lo  O "caput" do  art.  1° da Lei n° 3.948, de 22 de abril 
de 1998, alterada pela Lei n° 7.954, de 15 de janeiro de 2015, passa a 
vigorar com a seguinte redação:  

"Art.  10  Fica concedida a MARIA FELICIANA 
DOS SANTOS, portadora do CPF n° 601.503.195-68, 
uma pensão mensal vitalícia, no valor de R$ 1.880,00 
(mil oitocentos e oitenta reais). 

Art.  2° Esta Lei entra em vigor na data de sua pub1ica0o.  

Art.  3' Revogam-se as disposições em contrário. 

JRNC. 
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