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Concede Titulo de Cidadania Sergipana ao  
politico,  pastor e cantor evangélico Magno 
Pereira Malta. 

0 GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, 

Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art.  1° — Fica concedido o Titulo de Cidadania Sergipana ao  politico,  pastor e cantor 
evangélico Magno Pereira Malta.  

Art.  2° — A Assembleia Legislativa deve fazer, em Sessão Especial a entrega do 
Diploma correspondente ao Titulo de Cidadania, concedido na forma do  art.  10  desta 
Resolução.  

Art.  3° — Esta Resolução entra em vigor na data de sua promulgação. 

Palácio Governador João Alves Filho, Aracaju/SE, 29 de novembro de 2022. 

Justificativa em Anexo  
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JUSTIFICATIVA 

Nos termos da Resolução n° 33, de 14 de dezembro de 2005, apresento o presente 
Projeto de Resolução com a finalidade de homenagear o  politico,  pastor e cantor evangélico 

Magno Pereira Malta. 

Magno Pereira Malta nasceu na cidade de Macarani, no estado da Bahia, em 16 de 
outubro de 1957. Tornou-se pastor evangélico e integrante da banda de pagode  gospel  
'Tempero do Mundo'. Foimado em teologia, Magno Malta tem três filhas. 

Magno Malta ingressou na carreira política em 1992 quando foi eleito vereador na 
cidade de Cachoeiro de Itapemirim. 

Em 1994, foi eleito deputado estadual com 10.997 votos, pelo Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB), e em 1998 deputado federal  corn  54.754 votos, pelo mesmo partido. 
Durante o mandato foi presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do 
Narcotráfico. 

Em 2002, Malta foi eleito senador pelo Partido Liberal  (PL),  com 867.434 votos. Em 
2010 foi o segundo colocado nas eleições para o Senado e, assim, com 1.285.177 (36,76%) 
dos votos válidos, foi reeleito senador do Espirito Santo, ocupando o cargo até 2019. Durante 
seus mandatos, ele presidiu a CPI que investigou casos de pedofilia. Malta foi filiado, além de 
PTB e  PL,  ao PMDB (em 1995) e ao  PST  em 2001. Atualmente, pertence ao PR. 

Em 2009, o então governador de Sergipe, saudoso Marcelo Déda, recebeu a visita do 
senador capixaba Magno Malta, que era o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito 
da Pornografia Infantil na  Internet,  mais conhecida como 'CPI da Pedofilia'. Na ocasião, o 
senador estava percorrendo os estados do Nordeste em viagem com a família: "Resolvi viajar 
de carro para verificar os pontos onde a Policia Rodoviária Federal tem registrado 
ocorrências de abuso de crianças. Parei em Sergipe e não poderia deixar de falar com o 
governador Marcelo Déda", declarou o senador. Ele relembrou a atuação de ambos, ainda 
como deputados federais, onde Malta, à época, presidia a 'CPI do Narcotráfico'. "Devo muito 
a ele o sucesso da CPI que eu presidia. Déda, como líder do PT na  Camara  Federal, me deu 
muito apoio e consolidamos uma grande amizade", relatou Malta. 

Em 2012, Magno Malta fazia parte da Comissão de senadores integrantes da 
Comissão de Desenvolvimento Regional  (CDR),  do Senado Federal, que visitou Sergipe, para 
debater com os Governos Federal e local ações para o desenvolvimento do Estado. A visita 
t6cnica foi uma iniciativa da Subcomissao retmanente de Desenvolvimento do Nordeste, 
vinculada à  CDR.  

Em 2014, o então senador pelo PR/ES Magno Malta veio a Aracaju para ministrar o 
"Fórum em Defesa da Família e da Vida" e destacar a luta contra a violência no Brasil. 0 
evento ocorreu na Assembleia Legislativa de Sergipe. 

Palácio Governador  Joao  Alves Filho — 50  andar 
Av. lvo do Prado, s/n, Centro — Aracaju/SE — CEP: 49010-050  
E-mail:  dep.danielfortes(ii)al.seleg.br  —  Tel.:  (79) 3216-6745 



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

No ultimo pleito eleitoral, Magno Malta  (PL)  foi eleito senador com 821.189 votos 
no Espirito Santo. 

Sua trajetória constitui critério justo e inegável, para concessão de Titulo de Cidadão 
Sergipano ao indicado em questão. 

Palácio Governador João Alves Filho, Aracaju/SE, 29 de novembro de 2022. 
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