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RELATÓRIO DE GESTÃO 

Caros leitores, 

É chegada a hora de prestar contas. Numa sociedade democrática, 

quando nos é confiada a missão de representar o cidadão, a 

transparência é fundamental no exercício do mandato. E foi assim, 

com transparência, principalmente, que a Assembleia Legislativa 

do Estado de Sergipe desempenhou a sua função, durante quatro 

anos. de 2015 a 2018. 

A Mesa Diretora da Alese desenvolveu um relacionamento fraternal 

entre todos os parlamentares, sem distinção, o que nos permitiu 

construir um projeto com a participação de todos, cujo mérito 

dividimos igualmente. 

Ao longo desse tempo, representamos o povo sergipano, com 

compromisso, cidadania e transparência. Através de campanhas e 

ações, convocamos o povo a participar, a cobrar e a acompanhar 

de perto o trabalho dos deputados estaduais. Paralelamente, 

chegamos aos lares sergipanos através do sinal da TV Alese, que 

tornamos uma emissora aberta e digital, com a exibição ao vivo 

das sessões plenárias, e com uma programação genuinamente 

sergipana. 

Para ampliar a comunicação entre a Alese e os cidadãos, criamos 

e potencializamos vários canais de comunicação, como o Portal e 

o Canal da Transparência, as redes sociais, a Procuradoria Especial 

da Mulher e a Ouvidoria Geral. A ideia é ouvir a voz do cidadão, 

ouvir o que ele tem a dizer — críticas, elogios e observações, para 

melhorarmos, cada vez mais. 

Realizamos eventos que muito nos honram, como a XX 

Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais 

(Unale) e o Fórum de Direito Eleitoral, eventos que reuniram nomes 

importantes da área jurídica de todo o país, além de parlamentares 

e profissionais dos respectivos setores. 
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Também realizamos um concurso público para o preenchimento de 

96 vagas, com cerca de 45 mil inscritos. E abraçamos campanhas 

nacionais e estaduais, com foco na Saúde, na Cidadania e na 

Educação. 

Só podemos dizer que foram quatro anos muito produtivos, 

de muitas realizações. desafios e vitórias, de conhecimento 

e aprendizado. O exercício da Democracia exige disciplina, 

compromisso e dedicação. Trata-se de um sacerdócio, uma 

inegável vocação que nos honra e dá sentido à vida de cada 

parlamentar. Temos a certeza de que deixamos um legado. E com 

a certeza do dever cumprido, agradecemos a todos pela confiança. 

Dep. Luciano Bispo 

Dep. Garibalde Mendonça 

Dep. Jeferson Andrade 

Dep. Gotetti Reis 

Dep. Venâncio Fonseca 

Dep. Luiz Mitidieri 

A Mesa Diretora 

3 



RELATÓRIO DE GESTÃO 

Mesa Diretora 

10 biênio: 01/02/2015 a 31/01/2017 

Presidente: Luciano Bispo 

Vice-Presidente: Garibalde Mendonça 

1° Secretário: Jeferson Andrade 

2° Secretário: Goretti Reis 

3° Secretário: Venâncio Fonseca 

4° Secretário: Luiz Mitidieri 

2° Biênio: 01/02/2017 a 31/01/2019 

Presidente: Luciano Bispo 

Vice-Presidente: Garibalde Mendonça 

1° Secretário: Jeferson Andrade 

2° Secretário: Goretti Reis 

3° Secretário: Venâncio Fonseca 

4° Secretário: Luiz Mitidieri 

Luciano Bispo 
	

Garibalde Mendonça 
Presidente 
	

Vice-Presidente 

Jeferson Andrade 
	

Goretti Reis 
	

Venâncio Fonseca 
	

Luiz Mitidieri 
1° Secretário 
	

2° Secretário 
	

3° Secretário 
	

4° Secretário 
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Ana Lula 
Deputada, PT 

Adelson Filho 
Deputado PR 

Capitão Samuel 
Deputado, PSC 

Augusto Bezerra 
Deputado, PHS 
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Deputados - 18' Legislatura 

Francisco Gualberto 
	

Gari balde Mendonça 
	

Georgeo Passos 
	

Gilmar Carvalho 
Deputado, PT 
	

Deputado, MDB 
	

Deputado, REDE 
	

Deputado, PSC 

Goretti Reis 
	

Gustinho Ribeiro 
	

Jairo Santana 
	

Jeferson Andrade 
Deputada. PSD 
	

Deputado, PSD 
	

Deputado, PRB 
	

Deputado, PSD 
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Deputados - 18' Legislatura 

Luciano Bispo 
	

Luciano Pimentel 
	

Luiz Mitidieri 
	

Maria Mendonça 
Deputado, MDB 
	

Deputado, PS B 
	

Deputado, PSD 
	

Deputada, PSDB 

Moritos Matos 
	

P. Antônio dos Santos 
	

Paulinho da Varzinhas 
	

Robson Viana 
Deputado, REDE 
	

Deputado, PSC 
	

Deputado, PSC 
	

Deputado, PSD 

Silvia Fontes 
	

Vanderbal Marinho 
	

Venâncio Fonseca 
	

Zezinho Guimarães 
Deputada, PDT 
	

Deputado, PSC 
	

Deputado, PSC 
	

Deputado, PMDB 
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Escola do Legislativo Deputado João de Seixas Dória 

A Elese exerce o seu papel educativo, promovendo a difusão do conhecimento, com a realização de 
cursos relacionados às atividades da própria Alese e de interesse da população 
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ESCOLA DO LEGISLATIVO 
DEPUTADO JOÃO DE SEIXAS DOMA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE SERGIPE 

Uma casa segura é vocA quem faz. 



Audiências 
Públicas 
A audiência pública é uma reunião entre vários 

setores da sociedade para decidir sobre o que 

é de interesse público, da coletividade. Trata-

se de uma forma de fomentar a participação 

popular, sendo a autoridade responsável pela 

tomada das decisões. 

A Assembleia Legislativa de Sergipe 

realizou várias audiências públicas, em 

2016. Foram 16, durante o ano, no Plenário 

Pedro Barreto de Andrade. 

Entre as principais discussões, com a 

participação popular, estão relacionadas: 

- A Escassez da água no sertão; 

- Plano Estratégico de Segurança; 

- A Estrutura da Política Educacional; 

- Sergipe Contra o Câncer; 

- PEC 55; 

- Cultura da Paz e o Desarmamento; 

- Defesa da Vaquejada e Estatuto das 

Guardas Municipais. 
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Vaquejada: regulamentação em foco 

Em 18 de outubro de 2016, foi realizada a 

Audiência Pública sobre a Regulamentação 

da Vaquejada no Nordeste, no plenário 

Pedro Barreto de Andrade, na Assembléia 

Legislativa de Sergipe. A propositura foi da 

deputada Sílvia Fontes e o objetivo é apoiar 

o Movimento Vaquejada Legal, tendo em 

vista a decisão judicial do Supremo Tribunal 

Federal, proferida pelo Ministro MarcoAurélio, 

que declarou a Vaquejada inconstitucional no 

Ceará e em todo o Nordeste. 

Para a deputada Sílvia Fontes, "a discussão 

sobre o tema é relevante, uma vez que a 

vaquejada hoje é uma atividade desportiva 

e cultural. Ao mesmo tempo, mostra à 

sociedade sergipana que o esporte é legal, 

onde existe todo um cuidado com o animal, e 

vários segmentos envolvidos, que vai desde 

a economia ao turismo". A parlamentar ainda 

acrescentou que "cem anos de tradição e 

cultura popular da vaquejada não podem ser 

banidas dos calendários". 

Para a Mesa Diretora, defender essa causa 

é um dever. São milhares de pessoas que 

dependem do emprego, de onde tiram o 

sustento do seu lar e, além disso, existe a 

tradição cultural. 

Os deputados salientaram o respeito 

pela decisão do STF, mas explicaram a 

necessidade de debater o tema com a 

sociedade. Por isso, autorizaram a criação de 

uma comissão da Atese para ir ao TJ-SE e ao 

MPE e pedir o apoio a essa causa. 

Juliana Araújo, médica veterinária, aprova a 

iniciativa da Deputada Silvia Fontes. Para ela, 

a população precisa conhecer melhor tudo 

o que cerca o evento, enquanto atividade 

legal e desportiva: "Na vaquejada, não existe 

maus tratos com os animais, pelo contrário, 

existe um tratamento diferenciado com os 

animais, seja para os bovinos ou equinos, 

que vai desde a fiscalização dos animais 

até a separação nos pastos". Juliana segue 

defendendo o evento, esclarecendo que 

existe em toda vaquejada, um veterinário 
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habilitado responsável por atestar sobre a 
saúde do animal e sua aptidão para a prova; 
além de estar atento aos animais, na entrada 
e na saída da pista, pronto para atender 
emergências. 

O advogado da Associação Sergipana dos 
Criadores de Cavalo Quarto de Milha, Milton 
Eduardo, também defendeu a vaquejada e 
esclareceu que "a vaquejada é uma atividade 
esportiva e cultural, que gera emprego e 
movimenta a economia. Na vaquejada, os 
animais são preparados para serem atletas, 
além de serem animais inspecionados. Não 
há quaisquer maus tratos com os animais". 
Para debater o tema, a mesa diretora foi 

L  

r_i,N111101.1EIADALE 

composta pelos deputados estaduais, Silvia 
Fontes, Luciano Bispo, Luciano Pimentel, 
Venâncio Fonseca, Jair° Santana, além 
do Secretário de Estado do Turismo e 
do Esporte, Saulo Eloy Filho, do médico 
veterinário e inspetor oficial da Associação 
Brasileira dos Criadores de Cavalo Quarto 
de Milha, Breno Cavalcante, Nelson 
Emanuel, representando as Associações 
de Vaquejadas de Sergipe e Roberta Franco, 
representando os criadores e empregadores 
do segmento da equinocultura. 
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Vaquejada: de geração em geração. 

A Vaquejada é uma das tradições sergipanas, 

passada de pai para filho, há centenas 

de anos. Além de manter a tradição ele 

contribui com a Economia nordestina, além 

de ser o carro-chefe do setor. A Vaquejada 

é patrimônio cultural nordestino, gerando 

empregos diretos e indiretos e o sustento de 

milhares de famílias. 

Essa paixão nordestina está materializada 

nos livros de historiadores e escritores como 

o cearense José Martiniano de Alencar que, 

em 1874, escreveu: "Puxada de rabo do boi". 

Ou Luís da Câmara Cascudo que escreveu, 

em 1976, "A vaquejada nordestina e sua 

origem", ou ainda o pernambucano Manuel 

Correia de Oliveira Andrade, que escreveu "A 

terra e o homem do Nordeste". Outra fonte 

de informação importante, que confirma 

a tese da tradição e dos cuidados com os 

animais, é a pesquisa divulgada com o título: 

Estudo do Complexo do Agronegócio Cavalo, 

realizada pela Escola Superior de Agricultura 

Luiz de Queiroz (ESALQ) e publicada em 

2006 pela Confederação da Agricultura e 

Pecuária do Brasil (CNA). 

PTAnA 

Em novembro de 2016, a Vaquejada ganhou 

o apoio dos senadores, que aprovaram o 

Projeto de Lei da Câmara (PLC 24/2016) 

que dá à vaquejada e ao rodeio, o status de 

manifestações da cultura nacional, elevando-

os à condição de patrimônio cultural imaterial 

do Brasil. 

Para o deputado Jairo de Glória, a decisão 

foi justa e acertada: "Essa é uma medida 

que fortalece essa cultura secular e que, 

economicamente, muito contribui para o 

desenvolvimento do Brasil". Em seguida, a 

proposta seguiu para sanção presidencial, de 

autoria do deputado Capitão Augusto (PR-

SP) e foi relatado pelo senador Otto Alencar 

(PSD-BA) que emitiu parecer favorável à 

matéria. 

História 

A história da Vaquejada teve início no final 

do século 19, no Nordeste, e se restringia 

aos proprietários de sítios e fazendas. Aos 

poucos, se transformou num evento público. 

Nos anos 40, já era popular. Mas nos anos 

1 1 
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80, o esporte ganhou regras e prêmios. 

Desde então, o esporte ganhou impulso, 

principalmente, pela introdução de cavalos 

de maior valor, que custavam entre 150 e 

200 mil reais. 

Em 2001 o vaqueiro foi equiparado ao atleta 

profissional, de acordo com a Lei n° 10.220, 

de 11 de abril de 2001. Cada vez mais 

profissional, a realização de uma prova, há o 

envolvimento em torno de 270 profissionais, 

entre veterinários, juizes, inspetores e 

locutores, além das equipes de apoio, que 

trabalham na organização, seguranças, 

limpeza e apoio ao gado, entre outros. 

Paralelamente, há a contratação de bandas 

musicais para uma programação de shows e 

o setor de alimentação. 
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Audiência Pública Rio São Francisco 

Em 11 de março de 2016, a Assembleia 

Legislativa de Sergipe convocou a todos para 

uma audiência pública sobre a situação de 

um dos rios mais importantes do país, o Rio 

São Francisco. A proposta era estabelecer 

um diálogo com a população e, para isso, 

a Alese realizou a audiência pública 'A 

Realidade do São Francisco". O objetivo era 

fazer um levantamento dos problemas que o 

rio enfrenta e discutir políticas públicas para 

a sua preservação. O evento contou com 

a participação de especialistas, militantes 

ambientais, gestores e representantes da 

sociedade civil. 

A promotora Alana Monteiro, que 

representou a Comissão de Apoio ao 

Rio São Francisco do Ministério Público 

Estadual de Sergipe (MPE/SE), destacou o 

projeto Nascentes do São Francisco, para 

a recuperação e a manutenção de áreas de 

preservação permanente. O projeto ficou 

em primeiro lugar, entre tantos outros, no 

Brasil e, segundo a representante, ele já 

estava sendo desenvolvido de forma piloto, 

em Canindé do São Francisco, em parceria 

com a prefeitura do município e com várias 

instituições, a exemplo da Codevasf, UFS, 

Comitê do São Francisco, Endagro e Semar. 

Um rio degradado 

Para o Deputado Estadual Inácio Loyola, 

de Alagoas, a morte do Rio São Francisco 

se deve ao pouco interesse dos políticos e 

explicou: "Eu tenho colocado que o maior 

problema que o nordeste enfrenta hoje, 

é a degradação do São Francisco, que é 

responsável por 75% do potencial hídrico 

da região nordestina, pela geração de 95% 

da energia da Chesf e por 300 mil hectares 

de projetos irrigatórios ao longo de sua 

13 
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bacia hidrográfica". Segundo o deputado, 

nos últimos 50 anos, nenhum rio no mundo 

perdeu tanta água quanto este. 

A representante dos pescadores de Própria, 

Dilma da Silva Goes, adiantou que o grupo já 

tomou medidas judiciais: "Entramos numa 

ação cível contra a Chesf, o lbama e a Agência 

Nacional de Águas (ANA), por conta da vasão 

do rio, pois nós, que temos o contato direto 

com o São Francisco e que temos ele como 

meio de sobrevivência, é que estamos 

sofrendo com essa degradação. Essa vasão 

causou problemas na navegação, redução 

dos peixes e prejuízos na agricultura, 

precisamos que providências sejam tomadas 

com urgência". 

O evento foi recheado de boas discussões e 

todos os lados da questão foram levantados. 

Para divulgar a ação, a Alese produziu peças 

gráficas e dois vídeos. Um deles convidava 

a população a participar e o outro contava 

a história do Rio São Francisco — ou Velho 

Chico, como é carinhosamente conhecido. 

Audiência Pública sobre a implementação 

da língua espanhola nas escolas 

No dia 4 de setembro, aconteceu, no Plenário 

Pedro Barreto de Andrade, uma Audiência 

Pública promovida pela Comissão de Direitos 

Humanos, para debater a implementação 

da disciplina Língua Espanhola, na grade 

curricular das escolas públicas estaduais. 

A iniciativa é da Deputada Ana Lula, que 

atendeu a uma solicitação dos professores 

do curso de Letras Espanhol da UFS, que 

provocou a indicação n° 191/2018, na ordem 

do dia, em 9 de agosto deste ano. 

Segundo a Deputada Ana Lula, um dos 

maiores problemas da Base Nacional 

Comum Curricular consiste na prioridade 

que se dá a matérias como Português, 

Matemática e Inglês, retirando do currículo, 

matérias como Filosofia, Artes, Sociologia 

e Espanhol, entre outras. Para a deputada, 

o Espanhol promove a oportunidade de 

aproximação com os países que fazem 

fronteira com o Brasil e, consequentemente, 

14 
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a integração de forma linguística, além de 

política e econômica. O Espanhol é uma das 

cinco línguas mais faladas no mundo e, além 

disso, "os professores de língua espanhola 

são profissionais com formação específica e 

precisam ser inseridos na educação básica", 

justificou Ana Lula. 

Indicação 

Na indicação, a deputada Ana Lula esclarece 

que a disciplina de língua espanhola se 

baseia na relação entre os países do 

Mercosul que beneficiou a implantação da 

Lei 11.161 de agosto de 2005, que institui 

a obrigatoriedade do espanhol no ensino 

médio. A medida provisória de n° 746 e a Lei 

13.415/2017 obrigam o estudo da língua 

inglesa, facultando à rede a opção de outras 

línguas como opção, sendo o espanhol, a 

língua preferencial. 

O ECA — Estatuto da Criança e do 

Adolescente faz 28 anos e é tema para uma 
Audiência Pública 

a sociedade, como: "0 ECA, a escola e o 

Conselho Tutelar", "O Estatuto da Criança e 

do Adolescente: avanços e desafios", entre 

outros. 

Palestrantes 

Foram convidados para esta audiência 

pública, Dra Flávia Regina Vieira de Carvalho, 

advogada, especialista em Direito e 

Processo do Trabalho, membro da Comissão 

de Direitos Humanos da OAB Seccional 

Sergipe (Núcleo de Educação Básica), 

membro do Comitê Gestor da OAB/SE para 

o pacto universitário pela educação em 

Direitos Humanos e professora Assistente 

da Faculdade São Luís de França; Edilson 

Santana da Silva, presidente do Fórum 

Associativo de Conselheiros Tutelares de 

Sergipe (FACTUS), ex-conselheiro Tutelar 

de Neópolis, escritor, poeta e membro da 

Academia de Letras de Neópolis; e Dra Rosa 

Geane Nascimento Santos, juíza de Direito 

da 16a Vara Cível Privativa da Infância e da 

Juventude da Comarca de Aracaju. 

Audiência Pública debate deficiências 

Segundo dados da Organização Mundial 
de Saúde (OMS), 10% da população possui 

o diagnóstico de deficiência visual ou 

física, auditiva, intelectual e múltiplas. Essa 

realidade proporcionou o debate realizado 

pela Frente Parlamentar em Defesas dos 
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Com propositura do deputado estadual 

Georgeo Passos, aconteceu, em 

27.07.2018, no plenário da Assembleia 

Legislativa de Sergipe, a audiência pública 

em comemoração ao aniversário de 28 

anos do ECA. Aproveitando a ocasião, 

foram discutidos temas relevantes para 
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Direitos da Criança e do Adolescente, em 
audiência pública, sob a coordenação da 
deputada estadual, Ana Lula. 
Convidado para o debate, o médico pediatra 
Byron Emanuel de Oliveira Ramos alertou: 
"cada pessoa com deficiência é diferente 
dos outros e que, independente do rótulo 
que lhe seja imposto para a convivência 
de outras pessoas, ele ainda assim é uma 
pessoa única". 

Para a deputada Ana Lula, eventos como 
esse são de extrema importância porque a 
Alese está ouvindo o que a sociedade tem 
a dizer, as suas necessidades e angústias 
e, assim, os parlamentares possam fazer 
encaminhamentos que ajudem a solucionar 
os desafios enfrentados pelo povo. 

Mesa 

Para debater o tema, a mesa foi composta pela 
presidente da Frente Parlamentar em Defesa 
de Direitos da Criança e do Adolescente, 
a deputada Ana Lula, o deputado Capitão 
Samuel Barreto, o vereador Lucas Aribé, 
o médico pediatra, professor aposentado 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS) 
e ex-presidente do Departamento de 
Saúde Escolar da Sociedade Brasileira de 
Pediatria, Byron Emanuel de Oliveira Ramos, 
a Dra. Angélica Piovesan, Doutora em 
Educação, Neuropsicóloga Clínica, Psicóloga 
e Coordenadora do curso de Psicologia da 
Universidade Tiradentes (UNIT) e a professora 
Margarida Maria Teles, Mestre em Educação 
pela Universidade Federal de Sergipe, pás — 
graduada em Psicomotricidade/ Universidade 
Federal de Sergipe e em Atendimento 
Educacional 	Especializado-AEE 	pela 
Universidade Federal do Ceará. 

Estiveram presentes, no plenário e nas galerias, 
representantes de secretarias de ação social, 

de educação e de saúde de vários municípios 
sergipanos, pais de crianças portadoras de 
distúrbios mentais e representantes de órgãos 
que trabalham com crianças e adolescentes 
no Estado de Sergipe. 

Câncer em debate 

Na manhã do dia 29 de maio do corrente 
ano, foi realizada uma audiência pública, no 
plenário da Assembleia Legislativa, para falar 
sobre o câncer de mama e os tratamentos 
disponíveis. Convidados para o debate, 
médico oncologista, Michel Fabiano Alves, 
a coordenadora do Núcleo da Saúde da 
Defensoria Pública da União, Djanira Madeira 
Lima, e a pedagoga e paciente, assistida 
pela Associação dos Amigos da Oncologia 

(AMO), Kátia Margereth Lins. 
M■a■ 

Durante a audiência pública - uma 
propositura da deputada Estadual, Goretti 
Reis, presidente da Frente Parlamentar em 
Defesa da Mulher - o oncologista Michel 
Fabiano falou sobre a importância do 
diagnóstico precoce, a funcionalidade do 
SUS e as diferenças entre o tratamento 
público e o particular. 
Um tema abordado na audiência foi a 
Judicialização, que significa uma ação movida 
pelo paciente contra o Estado. De acordo 
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com a coordenadora do Núcleo de Saúde da 

Defensoria Pública da União, Djanira Madeira 

Lima, é lamentável ter que receber pedidos 

de pacientes solicitando tratamentos e 

medicamentos. "Essa situação deveria 

transcorrer sem a interrnediação da 

defensoria, pois muitas das vezes são 

medicamentos simples e que deveriam estar 

à disposição dos pacientes, nas prateleiras 

e não está. E esse medicamento não está 

lá por conta da não responsabilização do 

gestor, que muitas das vezes esses não são 

cobrados sobre isso". 

Outro tema foi a vivência da doença, a busca 

por diagnóstico e a batalha diária para melhor 

assistência: "Em 2016, fui diagnosticada com 

um tumor maligno. E, de lá para cá, foram 

dezenas de sessões de quimioterapia. Ao 

encontrar a AMO, encontrei acolhimento e 

melhores condições para o tratamento. Mas 

continuo na luta, inclusive com ação judicial 

para receber medicamentos", relatou Kátia 

Margareth. 

O jornalista e coordenador do Projeto 

Navegação de Pacientes da AMO, Jeime 

Remir, ainda alertou sobre o câncer de mama 

em homens: "Quero chamar a atenção 

para o fato de que o câncer de mama não 

ocorre apenas com as mulheres, ele incide 

ainda na mama do homem". Aproveitando 

a oportunidade, o assessor fez uma 

apresentação da AMO, que tem em seu 

cadastro, mais de 2.400 pacientes. 

A deputada Goretti Reis também se 

manifestou e levantou duas questões 

durante a audiência: o Diagnóstico Ágil e o 

Registro Obrigatório. Sobre o Diagnóstico 

Ágil, ela chamou a atenção para as três 

formas de contabilizar os casos, no Brasil: 

por base populacional; por registro de câncer 

hospitalar e pelo Sistema de Informação 

do Câncer (SISCAN): "Infelizmente não 

oferecem uma visão unificada da doença nos 

sistemas público e privado, além de a coleta 

de dados ser incompleta e não obrigatória". 

Em relação ao Registro Obrigatório, que 

tem Projeto de Lei aprovado pela Câmara 

de Deputados e, por unanimidade, na 

Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do 

Senado, na ocasião, ainda precisava de 

aprovação no Plenário do Senado Federal. A 

deputada Goretti Reis destacou que estas 

são as causas pelas quais devemos lutar 

e cobrar do poder público, para que vidas 

sejam salvas: "A demora no diagnóstico 

precoce condena à morte esses pacientes 

da rede pública. Diagnosticar em estágio 

avançado de nada adianta. É preciso 

regulamentar esse prazo máximo para o 

início do tratamento com a Lei dos 60 Dias". 

Democracia e Direitos Civis, a partir do 

legado de Martin Luther King, são tema 

para Audiência pública 

Aconteceu, no dia 4 de abril de 2018, no 

plenário da Assembleia Legislativa de 

Sergipe, uma audiência pública para debater 

a contribuição de um dos maiores líderes e 

símbolo de luta pelos direitos civis, Martin 

Luther King. 

Organizado pela deputada estadual, Ana 

Lula, o evento contou com a presença do 

professor Romero Junior Venâncio Silva, 

mestre em Sociologia pela UFPB, doutor 

em Filosofia pela Universidade Federal de 

Pernambuco e professor adjunto da UFS, 

e do mestre em Ciências da Religião e 

bacharel em Teologia pela Universidade 

Católica de Pernambuco e doutorando em 

Sociologia pela UFS, Alexandre de Jesus 

dos Prazeres. 

A deputada destacou que Martin Luther 

King esteve à frente das mais importantes 
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mobilizações de massa de seu tempo: "Ele 

foi personagem fundamental na história de 

resistência e conquista de direitos civis pelo 

povo negro de seu país. Um símbolo que 

transcendeu as fronteiras norte-americanas 

para continuar inspirando, ainda em nossos 

dias, o sonho e a luta por liberdade, justiça 

social e plena igualdade". 

Depois da exposição davida e do pensamento 

de Martin Luther King Jr., o professor Romero 

Venâncio convocou a todos a não lembrar a 

morte do mesmo e sim, celebrar a sua vida 

de luta: "Não quero lembrar o assassinato 

de Martin Luther King. Quero fazer com que 

sua memória se sobreponha à sua morte. 

E em apenas uma situação, a morte não 

sobressai: quando fica a memória, a morte 

não venceu". O professor Romero fez uma 

análise sociológica sobre a contribuição do 

líder que lutou contra o racismo e pela defesa 

dos direitos civis nos Estados Unidos e no 

mundo, rememorando fatos e personagens 

que lutaram contra o racismo. 

O professor Alexandre dos Prazeres 

discorreu sobre teologia política que orientou 

a sua atuação como reverendo e que convoca 

os cristãos à participação política ativa, em 

defesa dos mais frágeis. E ainda falou sobre 

as referências intelectuais de Martin Luther 

King e considerou determinante, o ambiente 

familiar do líder. 

Audiência Pública na Alese para tentar 

reverter o fim da Fafen em Sergipe 

Na manhã do dia 23 de março de 2018, 

foi realizada uma audiência pública, na 

Assembleia Legislativa de Sergipe, para 

analisar as consequências do fechamento 

da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados 

(Fafen), para Sergipe, conforme anúncio do 

presidente da Petrobrás, Pedro Parente. 

A deputada Ana Lula, autora da propositura, 

reuniu representantes do Departamento 

Intersindical de Estatísticas e Estudos 

Sócioeconômicos (Dieese), do Sindicato dos 

Petroleiros de Sergipe e Alagoas, aposentados, 

trabalhadores e deputados para discutir o 

assunto. "Tivemos a fala dos trabalhadores, 

principalmente, dos aposentados da Fafen, 

que têm experbses na área e na luta para 

salvar a fábrica (pela segunda vez ameaçada). 

Fazendo uma análise técnica da situação atual, 

o coordenador do Dieese, Luiz Moura, mostrou 

os impactos para a economia e para a área 

social, com o fechamento dessa fábrica. Na 

verdade, fechando toda uma cadeia produtiva 

de um estado pequeno como Sergipe, é 

gravíssimo", declara a vice-presidente da 

Comissão de Direitos Humanos da Assembleia 

Legislativa de Sergipe. 

O aposentado da Fafen, João Bôsco da 

Silva Fonseca, destacou os prejuízos para 
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o Estado de Sergipe, caso a fábrica venha 

a ser fechada: "Muitos prejuízos para o 

Estado, o Nordeste e o país. Só Para se ter 

uma ideia, nossa malha de fornecimento de 

produtos atinge todo o país e, em Sergipe, 

vamos perder muito ICMS, ISS, além da 

perda social (empregados). 

Para o coordenador do Dieese, o 

economista Luiz Moura, são cinco os 

principais impactos para a economia, com o 

fechamento da Fafen: "Primeiro é tributário 

porque vai afetar a arrecadação do Estado, 

tanto pelo fim da operação da planta como 

também das empresas que têm como 

matéria prima a planta que a Fafen produz; 

segundo, os empregos diretos - 250 

trabalhadores deixarão de consumir no 

mercado interno de Sergipe, pois mesmo 

que essas pessoas não alocadas em 

outras unidades da Petrobras, não farão 

parte do mercado de consumo no Estado, 

afetando o comércio de Sergipe. Terceiro, 

os trabalhadores terceirizados, em torno 

de 750 demitidos direta e indiretamente. 

Depois, ainda temos o impacto dos 

fornecedores e dos produtores, que têm 

como matéria prima, a ureia e a amônia. 

Uma empresa como essa tem capilaridade 

em vários setores e vai afetar a economia 

de Sergipe em vários setores". 

Mesa 

A mesa foi composta pela deputada Ana 

Lula, deputado Antônio dos Santos, os 

aposentados da Fafen, José Ednilson 

dos Santos Araújo e Rômulo Rodrigues, o 

deputado federal por Sergipe, João Daniel, 

o dirigente do Sindipetro Edvaldo Soares 

Leandro, o advogado Lucas Rios, líder do 

Movimento Advocacia pela Democracia, 

e o aposentado Bôsco da Silva Fonseca, 

além do engenheiro Magal da Pastora. 

No plenário e nas galerias, trabalhadores e 

aposentados da Fafen, os vereadores por 

Aracaju, Iran Barbosa e Américo de Deus, 

além de sindicalistas e representantes dos 

municípios de Laranjeiras e Riachuelo. 

Dia Internacional da Síndrome de Down 

com Audiência Pública na Alese 

Com o tema "O papel da família como 

principal coadjuvante no protagonismo 

do filho down", o Dia Internacional da 
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Síndrome de Down inspirou uma Audiência 

Pública, na tarde do dia 21 de março. na  

Assembleia Legislativa de Sergipe. À frente 

da iniciativa, o deputado estadual Georgeo 

Passos em parceria com o vereador de 

Aracaju Lucas Aribé. 

"Discutimos a importância da família, 

a questão da inclusão no mercado de 

trabalho e esperamos que a sociedade 

sergipana possa dar oportunidades a 

essas pessoas", ressalta o deputado 

Georgeo Passos. "Trazer o tema para a 

sociedade, na casa do povo, é uma tarefa 

fundamental para os parlamentares. 

Precisamos amadurecer essa discussão 

não só nos parlamentos, como também no 

próprio poder público municipal, estadual 

e federal", comenta Lucas Aribé. 

O objetivo da audiência pública foi destacar o 

papel da família na vida dos cidadãos com 

síndrome de down e discutir como podem 

contribuir com a comunidade. Convidados 

para as palestras, os promotores de justiça 

Ana Galgane e Rogério Ferreira da Silva; a 

procuradora do Estado de Sergipe, Rita 

de Cássia Matheus dos Santos Silva; e a 

fotógrafa paulista, idealizadora do projeto 

Galera do Click, que capacita pessoas com 

Síndrome de Down para o mercado de 

trabalho, Sandra Reis, 

Presentes à audiência, a deputada estadual 

Goretti Reis, a deputada estadual Ana Lula, 

a vice-prefeita de Aracaju Eliane Aquino, o 

vereador Américo de Deus, representantes 

de instituições de apoio e familiares de 

pessoas com Síndrome de Down. 
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Transparência 
Desde 2008, a Assembleia Legislativa publica atas e áudio das 

sessões e atos do Poder na internet. Mas, em 2018, quando foi 

lançado o novo portal da Alese, com o objetivo de prestar contas à 

população, o conceito de transparência se sedimentou. Hoje, toda a 

população sabe que pode acessar o portal da transparência da Alese 

para obter todas as informações sobre a instituição. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de 

Acesso à Informação Pública reiteraram 

a postura da Alese, de disponibilizar 

ao cidadão, de forma clara e objetiva, 

informações de seu interesse. 

Além de potencializar o site e disponibilizar 

no mesmo todas as informações referentes 

à Casa, inclusive, as despesas e a receita, a 

Alese caminhou, desde 2015, em direção ao 

cidadão. Primeiro, convidou enfaticamente 

o cidadão a participar das sessões no 

plenário da Casa. Afinal, todos precisam 

acompanhar o seu deputado, cobrar deles 

as promessas de campanha e fiscalizar o 

seu trabalho —faz parte da Democracia. 
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A Alese também transformou a TV Alese 

numa emissora aberta, para alcançar os 

cidadãos de todo o estado, para que todos 

vissem e acompanhassem os trabalhos da 

Casa. 

Uma Ouvidoria foi instituída para melhor 

atender os cidadãos, assim como a 

Procuradoria Especial da Mulher, para 

promover a participação e a defesa dos 

direitos das mulheres e contra todas as 
formas de discriminação no âmbito do 

Poder Legislativo do Estado de Sergipe. 

E para que ninguém ficasse de fora dessa 

"revolução", a Alese desenvolveu campanhas 

RELATÓRIO DE GESTÃO 

como a "Conheça a Alese e faça a sua voz ser 
ouvida" que fez da Cia. de Arte Alese, o grupo 

de teatro da Casa, uma ferramenta para dar 

a conhecer direitos e deveres do cidadão, a 

programa "Parlamentar por um dia", a Alese 
recebe estudantes que vivenciam o cotidiano 

de um parlamentar. 

estudantes de todo o estado. 	 Todas essas ações são sementes plantadas 

pela Alese que, futuramente, vão florescer 

Através da Escola do Legislativo, a Alese e revelar os cidadãos do futuro — mais 

promove visitas à instituição. Com  o conscientes e informados. 
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Assembleia 
Itinerante 

Com o objetivo de promover debates e aproximar a população do 

Poder Legislativo, a Assembleia Legislativa de Sergipe, por meio 

da Resolução n° 27/2009 — deu início à realização de sessões 

plenárias itinerantes, que acontecem nos municípios sergipanos. 

As sessões ocorrem em sua classificação 

ordinária, extraordinária ou especiais, com 

leitura de ata, aprovação de requerimentos, 

indicações, em busca de melhorias para 

o estado, através de tribuna livre, de 

acordo com regimento interno do Poder 

Legislativo. 

As plenárias itinerantes contemplam todas 

as regiões do estado e acontecem, pelo 

menos, uma vez a cada bimestre, dentro 

do período de Sessão Plenária Ordinária. 

A Mesa Diretora da Alese é responsável 

pela escolha do município, que disponibiliza 
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a Câmara Municipal ou outro espaço 

compatível para a realização da sessão. 

No período que antecede a sessão 

no município, a Escola do Legislativo 

"Deputado João de Seixas Dória" pode 

ministrar cursos e palestras de diversos 

temas, que beneficiam a população com 

informações e conhecimento. 

Para a Mesa Diretora da Alese, a população 

que recebe a sessão itinerante encara 

o evento como uma oportunidade de 

reivindicar melhorias para os municípios e 

regiões. Esta é a oportunidade que todos 

têm de ficar diante dos seus representantes 

e cobrar a atuação. A cada município 

visitado, a audiência cresce. São lideranças 

políticas e comunitárias, autoridades locais, 

prefeitos e vereadores que usam a tribuna 

para cobrar e pedir apoio. 

Terminada a sessão, o trabalho não para: 

relatórios são feitos e enviados para os 

órgãos responsáveis e para o Governo do 

Estado. A ideia é corrigir falhas que possam 

ocorrer na execução de um projeto. 

Tendo a Cidadania como foco, a Alese segue 

na busca de aproximar a população do 

Poder Legislativo, com ações pertinentes e 

transformadoras. 
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Tecnologia da 
informação 
em ação 
A Coordenadoria Executiva de Tecnologia da Informação é um 

dos principais instrumentos de modernização e atualização do 

sistema administrativo da Assembleia Legislativa. 

Entre as ações desenvolvidas entre 2015 e 2018, destacamos os avanços significativos no 

acesso à internet, como ampliação da rede wi-fi, substituição e ampliação do parque de 

impressoras, como também melhorias e manutenção nos sistemas utilizados: 

Man 	111I 	Ifflimenw,,,, 
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- Aquisição e instalação de firewall Palo Alto 

- PA-500; 

- Ampliação da velocidade de acesso à 

internet de 40mb para 60mb; 

- Aquisição de 30 acessos point Ruckus 

R700 para ampliação da rede wi-fi; 

- Aquisição de 30 notebooks Dell latitude 

E5450; 

- Manutenção e acompanhamento da 

infraestrutura de dados; 

- Gerenciamento dos contratos de TI; 

- Manutenção aos equipamentos e auxílio a 

usuários. 

- Aquisição de 45 computadores DELL, 

modelo Optiplex 3040; 

- Aquisição de 5 computadores DELL, 

modelo Optiplex 9020; 

- Contratação de empresa especializada 

para digitalização de toda documentação 

dos arquivos; 

- Contratação de empresa especializada 

para locação de servidores dedicados para 

os serviços de e-mail, vveb e backup remoto; 

- Manutenção e acompanhamento da 

infraestrutura de dados; 

- Gerenciamento e acompanhamento dos 

contratos de TI; 

- Manutenção aos equipamentos e auxílio a 

usuários; 

- Acompanhamento e monitoramento dos 

servidores (Banco de Dados, WEB, Arquivos, 

Firewall e controladora da rede WI-FI); 

- Manutenção e melhoria dos sistemas 

usuais: 

- Auxílio à Comissão de Licitação, nos 

processos pertinentes à TI; 

- Substituição do sistema PPS (Process e 

Storage Sound) pela versão do DRS (Digital 

Record System) pela empresa Kenta, 

sistema responsável pela gravação das 

sessões plenárias e disponibilização das 

informações na Internet; 

- Auxílio ao Departamento de Imprensa nas 

manutenções da página VVEB da Assembleia 

Legislativa. 

- Contratação de empresa especializada 

para digitalização do acervo do Arquivo da 

Instituição; 

- Contratação de empresa especializada 

para locação de servidores dedicados para 

os serviços de e-mail, web e backup remoto; 

- Manutenção e acompanhamento da 

infraestrutura de dados; 

- Gerenciamento e acompanhamento dos 

contratos de TI; 

- Manutenção aos equipamentos e auxilio a 

usuários; 

- Acompanhamento e monitoramento dos 

servidores (Banco de Dados, WEB, Arquivos, 

Firewall e controladora da rede WI - FI): 

- Auxílio à Comissão de Licitação nos 

processos pertinentes à TI. 
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(-TV Alese aberta e soda' da Alese. 

0110A 
DE PORTAS, JANELAS E CORAÇÃO ABERTOS 

Em 2017, a A ese deu mais um passo rumo a transparência, divu gou o seu porta e convi ou a 
todos a tomarem conhecimento das despesas e receita da casa, além de outras ações d - 

cidadania: Com a Cia. de Arte Alese, a Assembleia levou a sua mensagem sobre a necessidad  - 
de conhecer direitos e deveres a todo o estado; fomentou a participação popular nas sessões 

plenárias e tornou a TV Alese aberta, para que todos pudessem acompanhar, ao vivo, o 
debates; também disponibilizou a informação, através das redes sociais e do seu site 

A Alese abraçou causas como o Outubro Rosa e o Novembro Azul, enfatizando a prevenção 
Por iniciativa da Assembleia Legislativa, o Governo do Estado assinou um contrato de convêni • 

com uma clinica, que possibilita o tratamento de radioterapia, para pacientes com câncer, n. 
estado. Com  a Escola do Legislativo, ofereceu qualificação aos servidores da própria Alese 

divulgou e valorizou os talentos sergipanos e as manifestaçõe 
culturais do estado. Em 2017, a Alese abriu as portas, as janelas e o coração para o cidadã. 

sergipano 
Mais do •ue nunca, todos são bem-vindos 

111 	 CONHEÇA A ALESE 
Sc4cAkse, 	 E FAÇA A SUA 
www.al.se.gov.br 	VOZ SER OUVIDA 
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Concurso Público 
Com o intuito de preencher os cargos 

efetivos do quadro de pessoal, a Assembleia 

Legislativa de Sergipe anunciou um concurso 

público para 96 vagas de nível superior - 

Analista Legislativo nas especialidades 

de Apoio Jurídico, Processo Legislativo, 

Administração, Arquitetura, Arquivologia, 

Assistência Social, Biblioteconomia, 

Contabilidade, Economia, Enfermagem, 

Engenharia Civil, Jornalismo, Medicina, 

Odontologia e Psicologia. E de nível médio 

- Técnico Legislativo nas especialidades de 

Apoio Técnico Administrativo e Taquigrafia. 

Inscrições 

As inscrições foram abertas de 18 de 

janeiro a 27 de fevereiro de 2017 e a 

expectativa era de que 20 mil candidatos 

se inscrevessem. Mas, mais de 45 mil 

pessoas se inscreveram, sendo que 693 

delas eram pessoas com algum tipo de 

deficiência. De acordo com o Diretor 

Geral da Casa Legislativa, Roberto Bispo, 

as inscrições custaram, para nível médio, 

R$85,00 e para o nível superior, R$105,00. 

Desempregados e doadores de medula 

ficaram isentos do pagamento. 
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O concurso, que aconteceu sob a 

responsabilidade da Fundação Carlos 

Chagas, foi realizado no dia 22 de abril e o 

resultado preliminar saiu no dia 18 de junho. 

No dia 29 de julho, foi realizada a prova prática 

de Taquigrafia e o resultado definitivo saiu no 

dia 31 de agosto. 

Depois do resultado, os concursados 

aprovados foram convidados a visitar, em 

19/09, a sede do Poder Legislativo. Saulo 

Jordão, aprovado no concurso na área de 

Técnico Administrativo, gostou de conhecer 

o lugar aonde vai trabalhar: "a visita foi muito 

importante pela possibilidade de conhecer 

a estrutura da Casa Legislativa e de nos 

familiarizarmos com os setores que iremos 

trabalhar. Quero parabenizar a Alese pela 

iniciativa do primeiro concurso da casa". A 

recepção dos concursados ficou por conta 

do diretor de comunicação da Alese, Marcos 

Aurélio, e da chefe do Setor de Controle 

Interno da Alese, Isabel Góes. 

Os salários dos concursados serão, para 

o nível superior, R$ 3.164,48 e para o 

nível médio, R$ 2.103,36, além do auxilio 

alimentação. R$ 680,00 e auxílio saúde, 

entre R$ 920,00 e R$ 960,00, de acordo 

com a faixa etária. 
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Em setembro de 2018, teve início a obra 
da fachada da Assembleia Legislativa de 
Sergipe. Orçada em R$ 6.953.135,38, 
ela deverá ser concluída em 9 meses, 
contando com uma equipe de mais de 
35 trabalhadores, entre engenheiros, 
pedreiros e eletricistas, sob o comando 
de uma empresa especializada. 

Essa reforma se justifica porque as placas 
da fachada estavam colocando a vida de 
quem passava por ali, em risco. Algumas 
placas chegaram a cair, podendo atingir 
alguém. A solução foi fazer a reforma, 
para prevenir um acidente grave com os 
transeuntes. 
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Para a execução da obra, várias 

providências foram tomadas para a 

proteção de quem passa e dos próprios 

funcionários e parlamentares. como por 

exemplo, o bloqueio da pista da Avenida Ivo 

do Prado, no sentido centro-13 de Julho, 

que será mantido até fevereiro de 2019. 

Para facilitar, foi adaptado um acesso livre 

de corredor pelo interior da obra. 

Interditar a calçada da reforma foi a primeira 

medida. Mais recentemente, a passarela 

para os pedestres, que deve permanecer 

até o final da obra. Todas as ações foram 

tomadas com a autorização da SMTT. 
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Frente 
Parlamentar 
em Defesa da 

Mulher 
Em 8 de março de 2016, aconteceu o lançamento da Frente 

Parlamentar em Defesa da Mulher. Este é o resultado da 

articulação entre o Poder Legislativo e a sociedade civil e marca, 

de forma definitiva, a história da luta das mulheres por mais 

espaço e respeito 
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- 

como por exemplo, dois seminários 

"Tecendo Redes", reconhecidos como 

fundamentais na implementação da 

política de combate à violência contra a 

mulher. 

Assim como realizou audiências públicas, 

campanhas e palestras relevantes de 

atenção à mulher na área da saúde e 

no combate à violência doméstica: a 

campanha Outubro Rosa contou com o 

apoio das esposas dos parlamentares 

para a doação de lenços. Uma audiência 

pública sobre Mia e Misoginia deixou 

uma reflexão para todos, sobre igualdade 

e respeito. 

O objetivo da Frente, que é integrada por 

13 deputados estaduais, é acompanhar 

a política governamental, os projetos 

e programas direcionados às ações 

desenvolvidas em defesa das mulheres 

e, principalmente, viabilizar a garantia da 

aplicabilidade e execução da legislação em 

vigor. 

De 2016 para cá, vários eventos que 

valorizam as mulheres por suas ações e 

atitudes foram realizados: 

- Entrega da Medalha Quintina Diniz, a 15 

mulheres que se estacaram na sociedade 

sergipana, com ações desenvolvidas em 

defesa da mulher, e/ou as que na sua 

história de vida superaram a violência. 

- Entrega da Medalha Quintina Diniz para 

10 prefeitas sergipanas, em homenagem 

ao Dia da Mulher/2018, visando fortalecer 

o projeto Mais Mulheres na Política. 

A Frente Parlamentar em Defesa da 

Mulher também desenvolveu projetos 

estratégicos em parceria com instituições 

governamentais e não governamentais, 
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Procuradoria 
Especial da 
Mulher 
No dia 8 de março de 2018, a Assembleia Legislativa de Sergipe, 

instalou, no plenário da Casa, a Procuradoria Especial da Mulher 

— criada em 22 de fevereiro. Nesse dia, 8/03, tomaram posse 

como procuradora e procuradora-adjunta, as deputadas Goretti 

Reis e Ana Lula, respectivamente. 

A finalidade da Procuradoria é promover a 

participação da mulher e defender os seus 

direitos, além das questões relacionadas a 

gênero, luta contra violência e à construção 

de uma sociedade mais igualitária, em que 

mulheres e homens tenham os mesmos 

direitos, atuando contra todas as formas 

de discriminação. 

Para a Mesa Diretora, a Procuradoria Especial 

da Mulher é mais um canal de comunicação 

com a sociedade, que também visa 

receber, examinar e encaminhar denúncias 

de violência contra a mulher aos órgãos 

competentes. A procuradoria conta com o 

apoio e a participação de todos os deputados 

que integram a legislatura. 

--J11111  PROCURADORIA  --------------  --- 
Especial  , 
da Mulher 

ii 

ASSEMBLEIA LEGISLA11VA DO ESTADO DE SERGIPE 
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Ao completar 6 mesesem agosto, a Deputada 

Goretti Reis se pronuncia a respeito: "É mais 

uma forma de fortalecer e dar voz às nossas 

mulheres. Estou buscando junto ao Governo 

do Estado a implantação da Patrulha Maria da 

Penha. São políticas públicas necessárias e 

que precisam estar em pleno funcionamento 

para que as mulheres, com ou sem medidas 

protetivas se sintam seguras em denunciar 

e ter a certeza de que podem contar com 

esses importantes e necessários apoios. 

Continuaremos trabalhando por Sergipe e 

levantando essas e outras bandeiras". 

A Procuradoria Especial das Mulheres já 

conta com uma sala para desenvolver as 

ações de combate à violência e realizar os 

projetos: 

Parceria com diversos órgãos que atuam 

diretamente nesta área para desenvolver 

ações de combate à violência doméstica; 

Participação em debates sobre a inclusão 

das mulheres na política; 

Viabilização no que tange o apoio a diversos 

eventos realizados em comunidades visando 

difundir a Lei Maria da Penha; 

Promover estudo visando diagnóstico da 

situação da violência doméstica no Estado, 

para elaborar o PLANO DE AÇÃO em fase de 

conclusão; 

Construção de campanha educativa e 

um seminário referente à atuação das 

redes de atenção à mulher que deverão 

ser trabalhados nos mês de outubro e 

novembro/2018. 

Para a Deputada Ana Lula, Procuradora 

Adjunta da Procuradoria Especial da Mulher, 

a iniciativa da Alese é muito importante: "a 

Bahia já a tem há alguns anos porque prioriza 

os projetos de lei que favorecem a promoção 

e proteção da mulher, num quadro de 

muita violência doméstica contra a mulher, 

principalmente as mais jovens e negras. 

Vamos intensificar mais as políticas públicas 

e vamos tornar a Alese ainda mais atuante 

com relação a esta bandeira da liberdade, da 

autonomia e da emancipação feminina". 



Ouvidoria Geral 
A Assembleia Legislativa de Sergipe lançou, em agosto de 2017, 

por meio da resolução n°12/2017, a Ouvidoria. Trata-se de um 

canal direto com o cidadão, onde ele pode fazer sugestões, 

avaliações, reclamações e denúncias. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 

O destaque principal, o que diferencia a 

Ouvidoria dos outros canais da Instituição, 

é que as respostas são imediatas, na 

medida em que os atendentes tenham a 

solução no sistema. Nas questões mais 

complicadas, que exigem pesquisa, as 

solicitações são encaminhadas às áreas 

correspondentes e, posteriormente, a 

resposta é enviada ao autor. 

A implantação da Ouvidoria é mais uma 

ação da Assembleia Legislativa em direção 

ao cidadão. A Alese quer proporcionar à 

sociedade a responsabilidade de coatuar 

junto a seus representantes. 

Sempre na busca do exercício de Cidadania, a 

Assembleia Legislativa incluiu a Ouvidoria na 

estrutura organizacional, quando começou a 

renovar os procedimentos da Casa. 

A Ouvidoria da Alese, no primeiro semestre 

de 2018, recebeu 44 manifestações: 

Informação: 31 

Reclamação:5 

DenúnciaS: 4 

Sugestões: 4 

Ouvidoria 

r Semetre 

30 

25 

20 

10 

5 

o 
sugestão 	reclamação 	denuncia 	informação 

Foram divididas nas seguintes manifestações, por quantidade absoluta: 

Informação Reclamação Denúncia Sugestão 

31 5 4 4 

•  quantidade 
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16 

14 

12 

10 

8 

6 

t 	;.: 	 Abril 	 Maio 	 Junho 

RELATÓRIO DE GESTÃO tiVs:;j? 

Demandas respondidas e em tramitação na Ouvidoria 

As demandas por estágio de processo, são: 

Ouvidoria 

10 Semestre 

• quantidade 

• resposta 
_ Em tramitação 

Destas manifestações foram atribuídas da seguinte forma, por quantidade 

absoluta: 

Quantidade Resposta Em Tramitação 

Março 
7 4 3 

Abril 
9 5 4 

Maio 
10 5 5 

Junho 
18 13 5 

Resultados 

Do total das 44 manifestações, 27 já foram respondidas e 17 ainda aguardam 

as respostas cabíveis dos setores responsáveis. 
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E, RELATÓRIO DE GESTÃO 

Destas manifestações foram atribuídas da seguinte forma, por 

quantidade absoluta: 

Quantidade Resposta Em Tramitação 

Março 7 4 3 

Abril 9 5 4 

Maio 10 5 5 

Junho 18 13 5 

Do total das 44 manifestações, 27 já foram 

respondidas e 17 aguardam as respostas 

setores responsáveis. 

Para ter acesso à Ouvidoria, deve-se acessar 

o site da Alese: www.alese.se.leg.br/ouvidoria  

ou ligar para (79) 3216-6878. 

Para divulgar a Ouvidoria, a campanha 

publicitária teve, como mote. "Todo mundo 

tem o que dizer. E a gente quer ouvir". O 

objetivo foi incentivar o cidadão a procurar 

a Alese e mostrar a disponibilidade da 

Instituição em atendê-lo. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 

O Site da Alese 
Em 2017, foi criado um novo site para a Alese. De acordo com a 

proposta da instituição, de mais comunicação com os cidadãos, mais 

aproximação e transparência, o portal foi criado para simplificar o 

acesso e disponibilizar o conteúdo. Forma e cores foram escolhidas 

para criar um espaço clean, favorável à pesquisa. 

Em 2017, foi criado um novo site para 

a Alese. De acordo com a proposta da 

instituição, de mais comunicação com os 

cidadãos, mais aproximação e transparência, 

o portal foi criado para simplificar o acesso 

e disponibilizar o conteúdo. Forma e cores 

foram escolhidas para criar um espaço clean, 

favorável à pesquisa. O layout de linhas retas é 

um convite à interação. E as cores obedecem 

ao padrão que proporciona conforto à visão. 

Na primeira página, as sessões estão claras e 

a linguagem é direta, de simples assimilação. 

O objetivo é que a informação esteja ao 

alcance de todos os cidadãos. 

O setor de pesquisas está dividido em 

Legislação, Ações Administrativas e 

Formação Legislativa. Em Legislação, vamos 

encontrar a Constituição Federal e Estadual, 

Decretos Legislativos, Leis Ordinárias e 

Complementares e outros documentos 

importantes: em Ações Administrativas, 

estão os contratos e licitações, Autos do 

Poder, processos e outros documentos 

referentes à administração da casa; em 

Formação Legislativa, todas as informações 

relativas às Mesas Diretoras, Comissões 

de trabalho, Parlamentares, Bancadas, 

Proposituras e Sessões Plenárias. 



11.1011"  Offfr# 
f 

s"' 	111114_ 11 —  

Em 	informações, 	encontramos 	as 

Comissões Parlamentares, Audiências 

Públicas e Sessões Especiais. 

Na Agência Alese, estão disponíveis as 

notícias da casa mais recentes, assuntos 

debatidos nas sessões plenárias, as 

proposituras, audiências públicas e todos os 

acontecimentos do dia. 

"MJ 

O menu do site evidencia as atividades 

parlamentares, os programas, a Procuradoria 

Especial da Mulher, a Escola do Legislativo, 

a Ouvidoria Geral, a Comunicação e a 

Transparência, onde os cidadãos têm acesso a 

atas e áudios das sessões plenárias e atos do 

Poder Legislativo: 

Andamento dos processos I icitató rios, Atos do 

Poder, competências e atribuições, contratos, 

despesas, diárias, diário oficial, dirigentes, 

editais disponíveis, estrutura organizacional, 

legislações, licitações, ordem cronológica 

de pagamento, Ouvidoria Geral, passagens, 

prestação de contas, quitação da folha de 

pagamento, receitas, Ouvidoria, Relatório 

de Gestão Fiscal, LRF. Relatório resumido de 

execução orçamentária. 

Ressarcimento de Deputados, gastos 

parlamentares, Subsídios e Remunerações, 

telefones e ramais 

Em "Deputados". estão as fotos e os 

currículos de todos os parlamentares. 

Vídeos, programas e projetos estão em 

destaque no site. 

No rodapé, endereços, números de 

telefone, e-maus e redes sociais da Alese. 

Com todas as facilidades de navegação, o 

site é uma das mais efetivas ferramentas 

de comunicação entre a Alese e o cidadão 

sergipano. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 

Campanhas 
Ao longo dos quatro anos, a Assembleia Legislativa de 

Sergipe desenvolveu e abraçou campanhas para ajudar a 

multiplicar as informações. 

"Novembro Azul" é uma delas. Trata-se 

de um mês dedicado à saúde do homem 

evidenciando a prevenção do câncer de 

próstata. Este é o segundo tipo de câncer 

que mais mata os homens. O primeiro é 

o câncer de pulmão. A escolha do mês se 

deu em função do Dia Mundial de Combate 

ao Câncer de Próstata, que acontece no 

dia 17 de novembro. 

A Alese aprovou o PL N° 8.176 da 

deputada estadual Maria Mendonça que 

institui no calendário oficial do Estado o 

Novembro Azul - mês dedicado às ações 

de conscientização da saúde do homem. 

Outubro Rosa 

O Outubro Rosa é outra campanha 

abraçada pela Alese. Trata-se de um mês 

totalmente dedicado a alertar as mulheres 

e toda a sociedade sobre a importância do 

diagnóstico precoce e da prevenção do 

câncer de mama e de câncer do colo do 

útero. 

A campanha Outubro Rosa nasceu em 

1990, nos Estados Unidos. Na Alese, 

a deputada Goretti Reis é autora da lei 

estadual de n° 7.526/2012, que instituiu 

o Outubro Rosa como evento oficial no 

Estado de Sergipe. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 

Prevenir é cuidar da vida. 
Faça exames periodicamente. 

X outubro 

rosa 
~MEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE SERGIPE 

Por causa desses números, a campanha 

Outubro Rosa é tão importante. A Alese 

não poderia ficar alheia à causa. 

Janeiro Branco 

É da autoria da deputada Ana Lula, a Lei n° 

8257, de 18 de julho de 2017, que instituiu 

o Janeiro Branco, mês dedicado à difusão 

da importância da prevenção em relação 

à saúde mental, no calendário oficial de 

eventos do Estado de Sergipe. 

De acordo com dados da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), de 2017, o Brasil 

é recordista latino-americano em casos 

de depressão, campeão mundial em 

ansiedade e o 4 0  colocado no crescimento 

de taxas de suicídio entre os jovens da 

América Central e da América do Sul. 

Prevenção 

emk 

ainda é 
ilidheit • 

Janeiro foi escolhido para a campanha 

porque° começo doano é, simbolicamente, 

o início de um novo ciclo — uma inspiração 

para debates sobre estratégias e políticas 

sociais sobre a saúde mental e também 

para a reflexão sobre a qualidade de vida da 

sociedade. 

xroutubro 	

11)i 

ASSFJABLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE SERGIPE 

\11

odf  

Segundo dados apresentados pela 

deputada Goretti Reis, com base nas 

estatísticas do Instituto Nacional do 

Câncer (INCA), são 520 mil mortes por 

ano, no mundo, provocadas pelo câncer 

de mama. No Brasil, são cerca de 28% dos 

casos novos a cada ano. 

Para a Deputada Ana Lula,"0Janeiro Branco 

é uma grande mobilização pela promoção 

da saúde emocional, dos cuidados consigo 

e com outros e de combate aos estigmas 

que cercam os transtornos psiquiátricos, 

por meio da psicoeducação e inúmeras 

ações e atividades, que acontecem 

durante todo o mês". E completa: "Essa 

lei é de extrema necessidade visto que 

nás temos um número de casos de 

depressão, ansiedade, fobias, pânico e até 

agressividade e desrespeito que cresce 

cada vez mais. Isso mostra que as pessoas 

precisam começar a cuidar também de 

aspectos mentais e emocionais de suas 

vidas". 
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Dezembro Vermelho 

Esta é mais uma campanha abraçada 

pela Assembleia Legislativa de Sergipe, 

através da Frente Parlamentar em 

Defesa das Mulheres, em parceria com o 

Departamento Médico da Casa Legislativa 

a Secretaria de Estado da Saúde. 

O objetivo da campanha "Dezembro 

Vermelho", lançada em dezembro de 

2016. é fortalecer a saúde dos servidores 

da Casa Legislativa. Para tanto, foram 

disponibilizados vários exames de saúde, 

como HIV (Aids), Sífilis e Hepatite B e C. 

A presidente da Frente Parlamentar em 
Defesa da Mulher, deputada Estadual das ações do Dia Mundial de Luta contra a 

Goretti Reis, explicou que a "Campanha Aids ' comemorado em 10  de Dezembro. 

Dezembro Vermelho" é parte inteqrante 
A ação com os servidores da Alese tem 

como objetivo intensificar as ações 

educativas, além de manter o controle 

e o combate dessas doenças. Para o 

médico Almir Santana, "a campanha é 

uma oportunidade de os funcionários 

identificarem a atual situação sorológica, 

e um momento importante da Secretaria 

de Saúde por antecipação dos fatos". 

Para a coordenadora do departamento 

Médico da Alese, Vivian Rocha, essa 

ação é importante pela falta de tempo 

dos funcionários. "É um momento de 

prevenção, e de solidariedade, sendo 

esse o símbolo da Campanha Dezembro 

Vermelho". 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 

Dia Estadual de Combate ao Feminicídio 

De acordo com Projeto de Lei n° 247 de 

autoria da deputada estadual Goretti Reis, o 

Dia Estadual de Combate ao Feminicídio será 

lembrado a cada dia 29 de julho, através de 

campanhas de sensibilização apoiadas pela 

Assembleia Legislativa de Sergipe. 

Em função dos dados de violência doméstica 

e familiar contra a mulher, essa data consta no 

calendário de eventos do Estado de Sergipe, 

desde o dia 13 de setembro de 2018. 

Em Sergipe, foram registrados, em 2107, 

mais de 40% dos homicídios de mulheres do 

que os dois anos anteriores. Em 2016, foram 

51 casos e, em 2015,62 mortes de mulheres, 

de acordo com os dados da Coordenadoria 

de Estatística e Análise Criminal (CEACRIM). 

A deputada Goretti Reis chama a atenção 

para os dados: "É possível dizer que toda 

semana uma mulher é assassinada no 

Estado. Em todo o país, a taxa de feminicídio 

é de 4,8 para cada 100 mil mulheres, a 5a 

maior do mundo, de acordo com dados da 

Organização Mundial de Saúde (OMS)". 

Para a deputada, o dia 29 de julho "será 

símbolo da luta contra os crimes de gênero 

para que se possa conscientizar a população 

acerca dos elevados números de crimes 

praticados contra as mulheres em todo o 

Estado de Sergipe", completou. 

Estas são algumas entre tantas campanhas 

encabeçadas e apoiadas pela Alese. Entre 

2015 e 2018, a Assembleia Legislativa de 

Sergipe cumpriu o seu papel cidadão, esteve 

alerta às necessidades da população, sempre 

atenta aos temas atuais e conectada à 

realidade. Ao longo desses anos, a população 

sergipana não esteve só. Com  transparência 

e compromisso, a Alese esteve presente em 

todos os momentos do cidadão sergipano. 
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Cia. de Arte Alese e Escola do lei islativo. 

ALE E 
DE PORTAS, JANELAS E CORAÇÃO ABERTOS. 

Em 2017 1  a Alese deu mais um passo rumo à cidadania e convidou a todo 
para o debate, para a troca de ideias e, principalmente, para o cidadão se azer ouvir. 

Com  a Cia. de Arte Alese, a Assembleia levou a sua mensagem sobre a necessidade de conhecer 
direitos e deveres a todo o estado; fomentou a participação popular nas sessões plenárias e 

tornou a TV Alese aberta, para que todos pudessem acompanhar, ao vivo, os debates; também 
disponibilizou a informação, através das redes sociais e do seu site. 

A transparência foi otimizada e, agora, todos têm acesso às receitas e despesas da casa, 

44% 	
no portal da instituição. A Alese abraçou causas como o Outubro Rosa e o 

Novembro Azul, enfatizando a prevenção. Por iniciativa da Assembleia Legislativa, o 
1,4 001  Governo do Estado assinou um contrato de convênio com uma clínica, que possibilita 

Escola do Legislativo, ofereceu qualificação aos servidores da própria Alese; divulgou e 
alorizou os talentos sergipanos e as manifestações culturais do estado. Em 2017, a Alese abriu as 

portas, as janelas e o coração para o cidadão sergipano. 
Mais do que nunca, todos são bem-vindos. 

11 
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CONHEÇA A ALESE 
E FAÇA A SUA 

VOZ SER OUVID 

ASSEMBLEIA LEGISLATIV 
DO ESTADO DE SERGIPE 

ima casa se;ura é você c uem faz 
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A Cia. de 
Arte Alese 

A Cia. de Arte Alese é um dos projetos da Assembleia Legislativa 

do Estado de Sergipe, criado para levar aos parlamentares e às 

comunidades, oficinas e peças teatrais educativas, com foco na 

cidadania. 

Cada apresentação do grupo funciona 

como ferramenta para provocar e 

sedimentar conceitos e valores, levando à 

reflexão de temas do dia a dia de crianças, 

jovens e adultos. 

Criada em 2015, a Cia. de Arte Alese 

desenvolve espetáculos de cunho educativo 

e realiza oficinas em comunidades de pouco 

acesso à cultura e àarte. Sediada em Aracaju/ 

SE, a Cia. de Arte Alese já se apresentou 

dentro e fora do Estado de Sergipe, 

sempre estimulando o conhecimento, de 

forma lúdica, para despertar o espírito de 

cidadania. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO Ei 

Na Alese, o grupo já montou e produziu 

esquetes para serem apresentadas durante 

as sessões plenárias legislativas, de acordo 

com solicitação dos deputados, sobre 

várias temáticas: Violência Contra a Mulher, 

Dia das Mães, Dia Internacional da Mulher, 

o Poeta João Sapateiro, Quintina Diniz, e 

outras peças que tratam do cotidiano de 

todos nós. 

Formado por 5 atores, o grupo se revesa 

em tarefas multidisciplinares. A Cia. pauta 

a sua prática por um teatro de grupo, onde 

a equipe é responsável pela realização dos 

projetos — da criação das peças, esquetes 

e performances à confecção de cenários, 

figurinos e adereços, sempre utilizando 

material reciclável e customizado. Sob a 

direção de Mônica Moreira, o grupo tem 3 

espetáculos principais, com duração de 40 

minutos. 

" 
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E, RELATÓRIO DE GESTÃO 

MONICA MOREIRA 

Coordenadora e fundadora 

do grupo / Atriz 

Produtora / Formada 

em Administração com 
especialização em 

Economia. 

TINHO TORQUATO 

Diretor Artístico e 

fundador do grupo/ Ator/ 

Palhaço/ Professor de Arte 

Formando em Teatro 
Licenciatura pela UFS. 

TALITA CALIXTO 

Atriz e fundadora do grupo/ 

Artista Plástica— Estudante 

de Teatro Licenciatura na 

U FS. Integrante do elenco 
principal do grupo Imbuaça. 

LIDHIANE LIMA 

Atriz— Estudante de 

Teatro Licenciatura 

na UFS. Integrante do 

elenco principal do grupo 

Imbuaça. 

EDEN BRISIO 

Ator/Bailarino/Circense — 

Estudante de Licenciatura 

em Teatro na UFS. 

Integrante da CATALISE 

Cia de Artistas. 

FELIPE MASCAR ELLO 
Ator e fundador do grupo 

— Estudante de Teatro 

Licenciatura na UFS. 

Integrante e fundador do 

Grupo Boca de Cena. 

Desde a sua formação, a Cia de Arte 

Alese já atingiu um público de mais de 

11. mil  espectadores, fez parcerias com 

o Ministério Público de Sergipe (Centro 

Operacional da Infância e Adolescentes) 

e com a Secretaria de Saúde do Estado de 

Sergipe. Em 2017, a Cia. recebeu o prêmio 

EDUCAR-SE, na categoria Arte e Cidadania. I 
60 

 



, 

Esse reconhecimento já atravessou as 

divisas do Estado, e em 2018 participou, 

mais uma vez, do FIG — Festival de Inverno 

de Garanhuns, a convite da Secretaria de 

Educação de Garanhuns/PE. 

Mônica Moreira, diretora da Cia. de Arte 

Alese, reconhece o poder do Teatro no 

universo escolar, a capacidade que o Teatro 

tem de contribuir para o desenvolvimento 

dos alunos, e abrir horizontes e 

possibilidades, além de revelar habilidades e 

talentos, tantas vezes, desconsiderados, na 

grade curricular. 

MIL 
Em 2016, a Cia. de Arte Alese se apresentou 

na Assembleia legislativa, homenageando o 

Dia Internacional da Mulher, 8 de março, e na 

entrega da Medalha Quintina Diniz. O grupo 

também de se apresentou nos município de 

Pindoba (1° de abril), Mussuca (1° de abril), 

Neópolis (1° de abril), Areia Branca (3 de 

maio), Campo do Brito (12 de junho), São 

Domingos (1° de junho), Aracaju (de 2 a 10 

de junho). Simão Dias (13 de junho), Pinhão 

(25 de julho) e Garanhuns (28 a 31 de julho). 

Barra dos Coqueiros (6 de outubro), Aracaju 

(7 de novembro e 1° de dezembro), Barra 

dos Coqueiros (2 de dezembro), Itabaiana 

(9 de dezembro), Alese (12 de dezembro), 

e ltabaiana (13 de dezembro). Foram 25 

apresentações, 26 ações, 14 peças, 3 

enquetes, 8 intervenções, 10 municípios e 

7.630 mil pessoas alcançadas. 
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Em 2017, a Cia. de Arte Alese foi parte 
importante da campanha da Alese "Conheça 
a Alese e faça a sua voz ser ouvida". Com uma 
peça criada para falar de cidadania, o grupo se 
apresentou em muitos municípios do Estado: 
Aquidabã, Barra dos Coqueiros, Canhoba, 
Canindé de São Francisco, Gararu, Itabaiana, 
Japaratuba, Japoatã, Maruim, Monte Alegre 
de Sergipe, Nossa Senhora do Socorro, 
Pacatuba, Propriá, Riachão do Dantas, 
Rosário do Catete, Aracaju, Santo Amaro 
das Brotas e São Cristóvão. Fora do estado, 
Salvador/Ba e Garanhuns/Pe. O projeto 
contemplava escolas públicas e privadas, e 
levou a mensagem da Alese, que propunha 
o conhecimento dos direitos e deveres de 
um cidadão. Esse tema gerou discussões em 

salas de aula e a certeza que se teve foi a de 
que uma semente foi plantada. 

Em 2018 se apresentou em 28 municípios, 
dentro e fora do estado: Aracaju, Boquim, 
Capela, Estancia, Feira Nova, Frei Paulo, 
Gracho Cardoso, Ilha das Flores, Itaporanga 
dAjuda, Lagarto, Laranjeiras, Macambira, 
Malhador, Moita Bonita, Monte Alegre 
de Sergipe, Muribeca, Nossa Senhora da 
Gloria, Pirambu, Poço Redondo, Poço Verde, 
Riachuelo, Ribeirópolis, Salgado, Santa Rosa 
de Lima, Siriri e Tobias Barreto, além de 
Salvador/Ba e Garanhuns/Pe. 

A Cia. de Arte Alese segue cumprindo a sua 
missão e a Alese, o seu papel cidadão. 
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Uma casa segura é você quem faz. 
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Conheça a Alese 
e faça a sua voz 
ser ouvida 
Ano passado, a Assembleia Legislativa de Sergipe terminou o 

ano com uma campanha de prestação de contas à população. 

As peças idealizadas contaram o que a Alese fez durante 2017, 

em prol do cidadão. 



dia de Fiscalizar 
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Hoje é dia de Fiscalizar 
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Audiência Publica ALESE 

#aleseminhavoz 

SEJA VOCÊ INSTRUMENTO 
DA MUDANÇA.  CONHEÇA A ALESE 
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DO  B.STADO DE SERGIPE 

RELATÓRIO DE GESTÃO 

Como conceito "Conheça aAlese efaça asua 

voz ser ouvida", desenvolvido durante o ano, 

a campanha da Alese convocava o cidadão 

a exercer a sua cidadania, a conhecer seus 

direitos e deveres. Todos foram convidados 

a participar das sessões plenárias, a se 

manifestar, a cobrar. A campanha mostrava 

que, para que esse exercício fosse pleno, foi 

instituído o portal da transparência e a TV 

Alese foi modernizada, entre outras tantas 

realizações. 

Essas e outras ações foram registradas 

na campanha, que contou com um filme 

de 60" para ser veiculado na TV; um spot 

de 30', para veiculação no rádio; outdoor, 

que foi espalhado em todas as partes da 

cidade; busdoor, que percorreu os quatro 

cantos da cidade; anúncio de jornal e 

Internet: Facebook, Banner para o Google 

e uma landing page, para levar o internauta 

para o site da Alese e gerar visitas e 

conhecimento do conteúdo. 

A campanhafoi veiculada durante 17/12/17 

a 31/01/18, sendo que o filme foi veiculado 

até 13/01. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO fj, 

Essa é a 
minha 
terra 
O projeto "Essa é a minha 

terra" faz parte de uma série 

de ações criadas para a Alese, 

cujo propósito principal é 

informar suas atividades para 

a população, fomentando a 

cidadania através do vínculo 

de representatividade nesses 

municípios. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 

Dividida em cinco etapas, com 15 vídeos 

cada, o "Essa é a minha Terra" mostra, em 

alguns segundos, aspectos históricos, 

geográficos ou pitorescos de cada um dos 

75 municípios sergipanos. A ação também 

teve como intensão valorizar e mexer com a 

autoestima do cidadão sergipano. 

Os vídeos foram postados no canal do 

Youtube e na Lading page do "Essa é a 

minha terra", no site da Alese. A campanha 

foi divulgada através das redes sociais e em 

mídia programática pelo Facebook e Google 

Ads. 

Os anúncios foram direcionados ao tráfego 

de acessos de cada município e um raio 

de 20 km ao seu redor, tendo significativo 

desemprenho de impressões e diques, 

sobretudo entre os meios mobile. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO fj, 

Todas as cinco etapas da campanha tiveram 

um resultado significativo, considerando a 

representatividade de acesso por município, 

com aproximadamente 6.344 diques e 

468.563 de impressões no Facebook. No 

Google Ad Words a campanha alcançou 

37 mil diques e mais de 2 milhões de 

impressões. 

Abaixo, seguem os resultados das 

campanhas feitas na internet: 
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Edição 

1 

2'  

3'  

43  

5' 

TOTAL 

Edição 

1 '' 

2'  

3'  

43 

5' 

TOTAL 

Período 

Outubro/17 

Fevereiro/18 

Abril/18 

Maio/18 

Junho/18 

Período 

Abril/2018 

Maio/2018 

Junho/2018 

Municípios 

15 

15 

15 

15 

15 

75 

Municípios 

15 

15 

15 

diques 

12.072 

9.163 

2.932 

3.550 

9.693 

37.410 

Cliques 

2.304 

466 

3.574 

Impressões 

1.034.526 

788.552 

241.137 

246.648 

566.069 

2.876.932 

Impressões 

153.301 

34.655 

280.607 

CTR 

1,21% 

1,16% 

1,25% 

1,49% 

1,74% 

1,37% 

CTR 

2,46% 

2,24% 

2,14% 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 

Essa é 
minha gente 
Esse projeto tem, como principal finalidade, dar a conhecer 

aspectos históricos, culturais e pitorescos dos 75 municípios do 

estado de Sergipe. 
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IO projeto faz parte de uma série de ações 

da Assembleia Legislativa de Sergipe que, ___ 

além de exercer o seu papel de instrumento  ... 

da Democracia, quer instigar a população à 

participação nas ações do dia a dia da Casa 

 11 
e do Estado. 	 i 

, 

it 
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E, RELATÓRIO DE GESTÃO 

Esse projeto tem, como principal finalidade, 

dar a conhecer aspectos históricos, culturais 

e pitorescos dos 75 municípios de Sergipe. 

Trata-se da produção de 75 filmes de 30 

segundos, com personagens do interior do 

estado e da capital, contando algum fato 

sobre a sua cidade. O projeto foi dividido em 

três etapas, contemplando 25 municípios a 

cada mês entre outubro e dezembro de 2018. 

Os vídeos trazem muitos personagens, 

como professores, historiadores, 

moradores da cidade, pessoas ligadas à 

cultura, que contaram fatos interessantes a 

exemplo de como surgiu o nome da cidade; 

"causos" e lendas populares; história que 

marcaram a o imaginário 'dos moradores; 

tradições e festas; além de outras pessoas 

que marcaram, de alguma forma, a vida da 

comunidade. 

Os filmes foram veiculados pelo canal 

de Youtube da Assembleia Legislativa do 

Estado de Sergipe, no site da instituição, 

assim como na grade de programação da 

própria TV Alese. Além de ser veiculado 

na programação da emissora, o projeto 

Essa é minha gente, contribuem para o 

fortalecimento da cultura, identidade e da 
autoestima da população de cada município 

sergipano. Isso porque, a população tem a 

possibilidade de se ver representada por um 

dos seus conterrâneos, em cenários da sua 

cidade, trazendo um pouco de sua história. 

1._ 
i 

Mídia 

Google 

Facebook 

Mídia 

Google 

Facebook 

Campanha 

I Essa é minha 

gentel 

1 

Essa é minha 

gentel 

Campanha.  

Essa é minha 

gente II 

Essa é minha 

gente II 

Período 

Outubro 

2018 

Outubro 

2018 

Período 

Novembro 

2018 

Novembro 

2018 

Impressões 

796.733 

436.135 

Impressões 

246.380 

136.625 

Clique 

12.867 

13.126 

Clique 

4.077 

5. O5 

CTR 

1,61% 

3,01% 

CTR 

1,69% 

4.69% 

*CTR - (Taxa de diques): número de diques no anúncio divido pelo número de vezes que o mesmo é exibido. 
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Transparência como caminho 
para a cidadania 
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DO ESTADO DE SERGIPE 

Urna casa segura e você quem faz 



RELATÓRIO DE GESTÃO 

Tv Alese 
A emissora aberta da 

Assembleia Legislativa 
de Sergipe 

A emissora da Assembleia Legislativa de Sergipe, a TV Alese, foi 

inaugurada em 22 de junho de 2004, com o objetivo de exibir as 

sessões plenárias, reuniões de comissões, eventos e sessões 

especiais, ao vivo, para a população. Paralelamente, uma grade 

de programação de cunho cultural foi idealizada. 



RELATÓRIO DE GESTÃO Ei 

Em 15 de dezembro de 2015, a TV Alese, 

que pode ser sintonizada no canal 48,2, 

tornou-se aberta. Já havia um processo 

de concessão do canal aberto para a 

transmissão do sinal, desde 2004, arquivado 

desde 2010. Com  foco na transparência, 

na participação dos cidadãos e o desejo de 

que todos pudessem assistir às sessões 

plenárias, o processo foi desarquivado e 

teve continuidade. Em seguida, com a ideia 

de dinamizar a grade da emissora, foi criada 

uma programação com temáticas variadas 

para o canal. 

Com 24 horas ininterruptas de transmissão, 

a programação da TV Alese é formada 

pelas sessões plenárias, audiências 

públicas e sala das comissões, além de 

programas jornalísticos, de entrevistas, 

reportagens especiais, história, geografia, 

turismo, cultura, culinária e documentários 

com temas sergipanos. Abaixo, alguns dos 

programas de TV veiculados na emissora: 
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E, RELATÓRIO DE GESTÃO 

Isto é Sergipe 

O programa de 30 minutos de duração 

abrange os aspectos turísticos dos 

municípios sergipanos — belezas naturais, 

monumentos, história e cultura, que se 

misturam nos episódios para destacar o 

que há de mais bonito e importante no 

Estado. Minicípios contemplados: Aracaju, 

Nossa Senhora do Socorro. Canindé do São 

Francisco, Laranjeiras, Estância, Neópolis, 

Nossa Senhora da Glória, Itaporanga, 

Itabaiana, Poço Redondo, Lagarto, São 

Cristóvão, Propriá, Carmópolis, Tobias 

Barreto, Barra dos Coqueiros. Monumentos 

de Laranjeiras, Folclore de Japaratuba, 

Igrejas de São Cristóvão, Ecoturismo 

Agreste, Pantanal de Pacatuba, Santana do 

São Francisco, Serra de Itabaiana, Turismo 

em Canindé do São Francisco. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO Ei 

Qual é a sua Vocação? 

Série de programas de 30 minutos brutos, 

com o objetivo orientar, dar ao aluno 

uma noção das profissões que ele pode 

escolher. A ideia é falar de cada uma delas, 

mostrando a duração do curso, o estágio, 

especializações, além dos depoimentos 

de coordenadores de curso, professores, 

alunos e profissionais. As profissões 

escolhidas foram: Direito, Engenharia, 

Medicina, 	Arquitetura, 	Pedagogia, 

Odontologia, 	Psicologia, 	Publicidade, 

Ciências da Computação, Enfermagem, 

Fisioterapia e Gastronomia. 

Cultura em Foco 

Série de programa de 30 minutos brutos, 

que destaca as tradições populares. Em 

foco, os grupos folclóricos de Sergipe, com 

a participação de historiadores, folcloristas 

e agentes culturais: Parafusos, Lambe Sujo, 

São Gonçalo, Reisado de Mestre Sabal, 

Cacumbi, Chegança, Guerreiro, Taieira, 

Bacamarteiros, Batucada, Lavadeiras, 

Samba de Coco do Sr. Diô. 



E, RELATÓRIO DE GESTÃO 

Histórias de Sergipe 

Série de programas com o objetivo de dar 

a conhecer a história do estado, através 

do depoimento de historiadores: A Guerra 

de Cerizipe, Sergipe - O Início, Maruim, 

Transferência da Capital, Quilombos, 

Mocambos e Quilornbolas, Igreja Velha, 

Escavando Histórias, Rosário do Catete 

e seus Filhos Ilustres, Dom Pedro II em 

Sergipe, Dr. Orlando Calazans, Fausto 

Cardoso, João Mulungu. 

Culinária Sergipana 

Série de programas de 30 minutos cada, 

sobre a culinária sergipana: Caranguejo, 

Queijadinha, Maniçoba, Culinária do Mercado, 

Doces Sergipanos, Comida de Rua, Feijoada 

Sergipana, Bebidas Sergipanas. 
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Sabor da Caatinga 

Série de programas de 30 minutos cada, 

sobre a culinária do agreste. a Gastrotinga, 

com a participação de Timóteo Domingos: 

Ceviche de Xique-xique. Bolo à Palmatório, 

Doce de Urtiga. Cari à Caatingueira. 

Revivendo o Passado 
Série de programa de 30 minutos brutos, 

que registra a história da Alese no contexto 

da história de Sergipe: História da Alese 01, 

História da Atese 02, História da Alese 03, 

História da Alese 04. 

O canal transmite programas com foco 

na formação da cidadania, meio ambiente 

e saúde, além de uma programação do 

Tribunal de Contas do Estado, Tribunal 

Regional do Trabalho e Tribunal de Justiça 

de Sergipe e possui convênios com a TV 

Câmara e a TV Senado, para a exibição de 

documentários. 

e 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 

• Reprise  •  Sessão Plenária - Ao vivo 

Em seguida, a programação semanal da Alese: • Inédito 	*  Audiência Pública 

NORA SEGUNDA  -  FEIRA TERÇA  -  FEIRA QUARTA- FEIRA QUINTA  -  FEIRA 

06:00 Isto é Sergipe• Culinária Sergipana  • Memórias do Poder  • Cultura em Foco• 

06:30 TVer  • Assunto do Dia• Hora do Espetáculo  • 

07:00 Vida Pública. Sergipe Justiça  • 

07:30 Isto é Sergipe• Cantoria Cantoria  • Nossa Arte  • 

08:00 Memórias do Poder  • Educação e Saúde  • 

08:30 Interesse Público• Caminhos de Sergipe• 

09:00 
Alese Notícia - Resumo 
da Semana  • Jornal da Alese  • Jornal da Alese Manhã. Jornal da Alese Manhã  • 

09:30 Sergipe Justiça  •  • Qual é a sua Vocação.. Isto é Sergipe  •  • 

10:00 Cantoria* Caminhos de Sergipe  •  • Culinária Sergipana  •  • Histórias de Sergipe  •  • 

10:30 Interesse Público  •  • Assunto do Dia  •  • Educação e Saúde.. 

11:00 Qual é a sua Vocação• Cultura em Foco  •  • 

11:30 Culinária Sergipana• Vida Pública  •  • Nossa Arte  •  • Cantoria  •  • 

12:00 Caminhos de Sergipe  • 

12:30 
Alese Notícia - Resumo 
da Semana  • Jornal da Alese• Jornal da Alese  • Jornal da Alese  • 

13:00 Histórias de Sergipe  • Cultura em Foco  • Qual é a sua Vocação* 

13:30 Hora do Espetáculo  • TVer Caminhos de Sergipe  • Sergipe Justiça• 

14:00 Isto é Sergipe  • Vida Pública  •  • Hora do Espetáculo 

14:30 Cultura em Foco  •  • Assunto do Dia• 

15:00 Interesse Público  •  • Histórias de Sergipe• TVer  • 

15:30 Vida Pública  •  • Cantoria . Hora do Espetáculo.  • Memórias do Poder. 

16:00 

16:30 Memórias do Poder  •  • Caminhos de Sergipe. Isto é Sergipe•  • Cultura em Foco  • 

17:00 Nossa Arte  • Interesse Público• Culinária Sergipana• 

17:30 Educação e Saúde  •  • Cultura em Foco* Assunto do Dia  • 

18:00 Qual é a sua Vocação  • Sergipe Justiça  • 
18:30 Histórias de Sergipe  • Memórias do Poder. Caminhos de Sergipe  • Isto É Sergipe  • 
19:00 Assunto do Dia  • Cantoria  • Nossa Arte  • 

19:30 Culinária Sergipana• 

20:00 Jornal da Alese Noite  s Jornal da Alese Noite  • Jornal da Alese Noite  • Jornal da Alese Noite  • 
20:30 TCE na  TV. Interesse Público  • TVer  • Qual é a sua Vocação  • 

21:00 Nossa Arte  • Vida Pública• Educação e Saúde  • Vida Pública  • 

22:00 Sessão Plenária• Sessão Plenária• 
Sessão Plenária + 

Audiência Pública* 
Sessão plenária. 

80 



RELATÓRIO DE GESTÃO fj, 

06:00 Isto é Sergipe  • Cantoria  • 

06:30 Educação e Saúde  • 

07:00 Nossa Arte  • 

07:30 Vida Pública  • 

08:00 Memórias do Poder  • 

08:30 Wer  • 

09:00 Jornal da Alese Manhã  • Culinária Sergipana  • 

09:30 Sergipe Justiça  • Cultura em Foco  • 

10:00 Nossa Arte  • Caminhos de Sergipe  • 
10:30 Vida Pública• 

11:00 Memórias do Poder  • 

11:30 Isto é Sergipe  • 

12:00 Interesse Público  • Alese Notícia - Resumo 
da Semana  • 

12:30 Jornal da /Mese  • 

13:00 Isto é Sergipe  • Histórias de Sergipe  • 

13:30 Assunto do Dia  • Hora do Espetáculo  • 

14:00 

14:30 Educação e Saúde  • Culinária Sergipana  • 

15:00 Cantoria  • 

15:30 Cultura em foco  • 

16:00 Sergipe Justiça  • Assunto do Dia  • 

16:30 Caminhos de Sergipe  • 

17:00 Qual é a sua Vocação  • Qual é a sua Vocação  • 

17:30 Culinária Sergipana  • Cultura em Foco  • 

18:00 Vida Pública  • Caminhos de Sergipe  • 

18:30 Educação e Saúde  • 

19:00 Hora do Espetáculo  • 

1930 :  
Alese Notícia - Resumo 
da Semana  • 

20:00 Jornal da Alese Noite  • 

20:30 Interesse Público  • TVer  • 

21:00 Cantoria  • Hora do Espetáculo  • 

22:00 
Sessões Plenárias da 
Semana  • 

Sessões Plenárias da 
Semana  • 

Caminhos de Sergipe 

Educação e Saúde  • 

Isto é Sergipe  • 

Hora do Espetáculo  • 

Alese Noticia - Resumo 
da Semana  • 

Culinária Sergipana  • 

TVer  • 

Assunto do Dia  • 

Educação e Saúde  • 

Cultura em Foco  • 

Hora do Espetáculo  • 

Isto é Sergipe  • 

Vida Pública  • 

Nossa Arte  • 

Cantoria  • 

Alese Notícia - Resumo 
da Semana  • 

Histórias de Sergipe  • 

Caminhos de Sergipe  • 

Assunto do Dia  • 

Memórias do Poder  • 

Sessões Plenárias da 
Semana  • 

81 



 

WH' 	
#111.11 

1#1..  
:11), 

- 

4111111/4 	 • 

~RN* 

 



Todo mundo tem o que dizer. 
E a gente quer ouvir. 

3216 6878 
alsagovibdouvidoria 

Ouvidoria ALESE 

Buscando se aproximar cada vez mais dos sergipanos, a Alese 

acaba de implantar a sua ouvidoria. A partir de agora, você tem 

um canal direto de comunicação para sugestões, críticas, elogios 

e contribuições. Queremos ouvir você, cidadão. Afinal, quem é 

importante para nós precisa estar sempre por perto. 

Conheça a !lese e faça a sua voz ser ouvida. 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
www.al.se.gov.br  4titextegeSe  ce  fl 	DO ESTADO DE SERGIPE 

Uma casa segura é você quem faz. 



RELATÓRIO DE GESTÃO 

Realizadores 
Marcando História 
"Realizadores — Marcando História" é um projeto realizado pela 

Assembleia Legislativa de Sergipe em parceria com a Academia 

Sergipana de Letras, com o intuito de homenagear personalidades 

sergipanas no ano de seus respectivos centenários. 

•et 

Entre 2015 e 2018, foram contempladas 6 

personalidades: Pedro Barreto de Andrade; 

Benjamim Fontes; João de Seixas Dária; 

Manoel Cabral Machado; Djenal Queiroz e 

Euclides Paes Mendonça. 

Pedro Barreto de Andrade nasceu em 23 

de março de 1918, na cidade de Simão Dias/ 

SE. Ele fez o curso primário em Capela e o 

ginasial em Aracaju e Salvador. No Rio de 

Janeiro, trabalhou no comércio e no Instituto 

de Organoterapia Brasileira S/A. Ingressou 

na Faculdade de Direito, graduando-se em 

Ciências Jurídicas e Sociais na turma de 1946. 

Em 1948, ele dirigiu o Serviço de Assistência 

Municipal. Foi Promotor Público da Comarca 

de Itabaiana em 1949 e, seguidamente, 2° 

Procurador da Fazenda Pública de Sergipe. 

Foi Secretário da Justiça e Interior do 

Estado de Sergipe e Presidente do Conselho 

Estadual de Serviço Social em 1951. 



RELATÓRIO DE GESTÃO Ei 

Pedro Barreto de Andrade exerceu o cargo 

de Chefe de Polícia do Estado de Sergipe, 

em 1952. Como professor, ministrou aulas 

de Direito Público e Privado e História das 

Doutrinas Econômicas na Faculdade de 

Ciências Econômicas de Sergipe em 1953. 

Elegeu-se Deputado Estadual, pelo Partido 

Social Democrático (PSD), em 1954 e 1958. 

Em 1962, ficou como primeiro suplente. Em 

1984, assumiu o mandato de deputado no 

período de 1° de março a 13 de setembro. 

Em 1962, Pedro Barreto de Andrade foi 

nomeado Desembargador do Tribunal de 

Justiça de Sergipe, do qual foi Presidente, 

vice-presidente e corregedor geral. Presidiu, 

também, o Tribunal Regional Eleitoral. 

Ao se aposentar da magistratura, retornou 

à atividade político-administrativa, vindo a 

exercer o cargo de Secretário de Estado da 

Segurança Pública, na gestão do governador 

Augusto do Prado Franco. 

Pedro Barreto faleceu no dia 14 de setembro 

de 1984. 



E, RELATÓRIO DE GESTÃO 

Benjamim Fernandes Fontes é mais um 

homenageados no projeto Realizadores. Ele 

nasceu no Engenho Palmeira, município de 

Boquim, em 6 de julho de 1915. 

Benjamim fez as primeiras letras com a sua tia 

avó materna, Dona laia e iniciou os estudos 

primários no Colégio São José, em Boquim. Em 

seguida, estudou no Grupo Escolar Severiano 

Cardoso e no Colégio São Benedito. 

Ainda na adolescência, em Boquim, Benjamim 

Fontes manifestou sua vocação política. 

Na sua terra natal, ele trabalhou como auxiliar 

de vendas, além de atuar em atividades rurais 

no campo da citricultura e da pecuária. 

Entre os anos de 1938 a 1941, Benjamim 

assumiu o cargo de Secretário-Tesoureiro da 

Prefeitura de Boquim. Mudou-se para Aracaju 

em 1942 e logo passou a trabalhar no comércio, 

tendo sido eleito Presidente do Sindicato dos 

Empregados do Comércio de Aracaju; nesse 

mesmo período, exerceu o cargo de Vogal da 

Justiça do Trabalho. Em seguida, trabalhou na 

Cooperativa dos Usineiros e depois ingressou 

no serviço público estadual, exercendo o cargo 

de Fiscal de Rendas. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 

Filiou-se à União Democrática Nacional 

(UDN), legenda pela qual foi eleito deputado 

estadual, nas eleições de 1958. Com  a 

reformulação partidária, filiou-se à Arena. 

Na Assembleia Legislativa, ocupou o cargo 

de 1° Secretário e de Presidente interino. 

Exerceu o cargo de Secretário de Estado 

da Fazenda, de 1962 a 1963. Entre 1967 e 

1970, exerceu o cargo de Diretor Presidente 

da então Empresa Distribuidora de Energia 

em Sergipe S/A (ENERGIPE). Benjamim foi o 

idealizador da Festa da Laranja. 

Encerrou as suas atividades públicas na 

direção da Recebedoria Estadual, durante a 

gestão do Governador José Rollemberg Leite. 

Faleceu em 1° de outubro de 1975, deixando 

um livro autobiográfico "Meu cobertor de lã". 
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João de Seixas Dória nasceu em 23 de 

fevereiro de 1917. na cidade de Propriá/ 

Se, onde fez os primeiros estudos com a 

professora Rosinha Pinheiro. Em Salvador, 

fez os cursos primário e ginasial no Colégio 

Antônio Vieira, e o curso complementar no 

Colégio Marista. Em seguida, ingressou na 

Faculdade de Direito da Bahia, transferindo-

se, para a Faculdade de Direito de Niterói, 

Rio de Janeiro, onde concluiu sua graduação, 

na turma de 1943. Já advogado, instalou 

um escritório em Salvador, tendo, depois, 

se afastado da advocacia para ingressar na 

política partidária. 

Foi secretário Geral na gestão de Josafá 

Carlos Borges, na prefeitura de Aracaju, 

quando iniciou, simultaneamente, sua 

atividade jornalística, na direção do Correio 

de Aracaju. Elegeu-se Deputado Estadual 
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RELATÓRIO DE GESTÃO Ei 

Constituinte pela União Democrática Nacional 

(UDN), em 1946 e reelegeu-se em 1950, 

atuando como líder da minoria na Assembleia 

Legislativa. Foi eleito Deputado Federal para 

duas legislaturas. Na Câmara dos Deputados 

exerceu a liderança da UDN. 

Ingressou na Academia Sergipana de Letras 

em 8 de junho de 1958, onde ocupou a Cadeira 

número 32. Foi eleito governador de Sergipe 

em 1963, sendo deposto pelo golpe militar de 

1964. Acusado de subversão, ficou preso em 

Salvador e, em seguida, ao lado do governador 

deposto de Pernambuco, Miguel Arraes, 

na ilha de Fernando de Noronha. Depois da 

prisão teve seus direitos políticos suspensos 

por dez anos. No cárcere, escreveu "Eu, réu 

sem crime", obra que abrilhanta a literatura 

política brasileira. 

No período da redemocratização do país, 

foi assessor especial da Presidência da 

República; foi também gerente-geral 

da Petrobras em Sergipe e Secretário 

Estadual de Obras Públicas. Presidiu a 

Fundação Oviêdo Teixeira. 

Faleceu em Aracaju no dia 31 de janeiro de 

2012. 
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E, RELATÓRIO DE GESTÃO 

Manoel Cabral Machado nasceu em Rosário 

do Catete/SE, em 30 de outubro de 1916. 

Fez o curso primário no Colégio Santa Inês 

e no Colégio São José, o ginasial no Colégio 

Salesiano, completando a sua formação 

média no Colégio Atheneu Sergipense. 

Bacharelou-se em 1942, pela Faculdade de 

Direito da Bahia. 

No magistério, ministrou aulas no Colégio 

Estadual Atheneu Sergipense, na Escola 

Nossa Senhora de Lourdes, no Colégio 

Tobias Barreto e na Escola de Comércio de 

Sergipe, além de ter sido um dos fundadores 

das Faculdades de Direito, de Filosofia, de 

Ciências Econômicas e de Serviço Social. 

Atuou na fundação da Universidade 

Federal de Sergipe, da qual se tornou 

Professor Emérito. Ocupou vários cargos na 

administração pública, entre eles, secretário 

do Prefeito de Aracaju, José Garcez Vieira, 

diretor do Serviço Público, na interventoria 

do Tenente Augusto Maynard Gomes, 

secretário da Fazenda e secretário-chefe da 

Casa Civil na primeira gestão do Governador 

José Rollemberg Leite. Elegeu-se deputado 

estadual para três legislaturas. 
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Foi ainda procurador do Instituto do 

Açúcar e do Álcool em Sergipe; secretário 

da Educação e Cultura na gestão do 

Governador Sebastião Celso de Carvalho e 

vice-Governador do Estado; Foi Conselheiro 

do Tribunal de Contas do Estado, do qual 

foi o primeiro Presidente. Posteriormente, 

assumiu o cargo de procurador geral do 

Estado, na gestão do governador Antônio 

Carlos Valadares. Publicou livros, ensaios, 

crônicas, artigos e poemas. 

Tomou posse na Cadeira n.° 25 da Academia 

Sergipana de Letras em 22 de maio de 1963, 

da qual foi presidente. Foi, ainda, por muitos 

anos, orador do Instituto Histórico e Geográfi 

co de Sergipe e membro de outras entidades 

culturais e sociais, como o Rotary Clube 

de Aracaju, a Associação Franco-Brasileira 

(Aliança Francesa) e a Academia Brasileira de 

Ciências Sociais, com sede no Rio de Janeiro. 

Manuel Cabral Machado faleceu em 13 de 

janeiro de 2009. 
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Djenal Tavares Queiroz nasceu em Frei 

Paulo/SE, em 12 de maio de 1916. Ele 

concluiu o curso secundário no Colégio 

Militar do Rio de Janeiro, no ano de 1933, e o 

curso superior, na Escola Militar de Realengo, 

em 1936. Neste ano, Djenal Tavares Queiroz 

conquistou o título de Aspirante a Oficial e, 

em 1937, o posto de 2° Tenente. Em 1939, 

o de 1° Tenente. Em 1943, galgou o posto 

de Capitão e em 1951, o de Major. Em 1955, 

comandou o 19° Batalhão de Caçadores, 

sediado em Salvador. Em seguida, comandou 

interinamente o 28° Batalhão de Caçadores, 

em Aracaju, no ano de 1956 e em 1961. 

Chegou ao posto de Tenente-Coronel, em 

1958. E o de Coronel, no ano de 1964. Atingiu 

o generalato em 1964. 
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Comandou a Polícia Militar do Estado de 

Sergipe, no período de 1947 a 1954. Foi 

Secretário de Segurança Pública do Estado de 

Sergipe, entre 1954 a 1955. 

Em 1962, foi eleito deputado estadual 

pelo Partido Social Democrático. Reeleito 

pelos partidos políticos Aliança Renovadora 

Nacional e Partido Democrático Social, 

respectivamente. para as legislaturas de 1966, 

1970, 1974, 1986 e 1990. Foi presidente da 
Assembleia Legislativa, na gestão 1975 a 1976. 

O General Djenal Tavares Queiroz ocupou 

as funções de Secretário da Fazenda e 

Obras Públicas (1964-1966), Secretário da 

Habitação e Previdência Social do Estado de 

Sergipe (1983- 1985), Secretário Especial 

para Assuntos Parlamentares (1995-1997). 

Em 1978, ele foi eleito vice-governador de 

Sergipe na chapa encabeçada pelo Senador 

Augusto do Prado Franco. 

O General Djenal Tavares faleceu em Aracaju, 

em 20 de julho de 1997. 
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E, RELATÓRIO DE GESTÃO 

Euclides Paes Mendonça nasceu no povoado 

Serra do Machado, no município de Itabaiana, 

a 3 de novembro de 1916. Sem escolaridade, 

foi levado por seus pais, ainda criança para 

o trabalho no campo. Na adolescência foi 

vendedor de frutas e, depois, associou-

se aos seus irmãos Pedro e Mamede 

Paes Mendonça em empreendimentos 

comerciais. Estabelecidos com uma padaria 

em Ribeirápoils, os três irmãos migraram para 

Itabaiana, onde inauguraram o Armazém e 

Padaria Sergipana. 

Em ltabaiana, Euclides se estabeleceu, 

construindo um armazém de grande porte 

de produtos diversificados. Posteriormente, 

expandiu os seus empreendimentos 

comerciais para Carira e Aracaju. 

Euclides também enveredou na política e 

se filiou à União Democrática Nacional, pela 

qual se elegeu, em 1950, pela primeira vez, a 

Prefeito de Itabaiana. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 

No campo empresarial, Euclides criou a 

primeira revendedora de veículos no interior 

do Estado. Depois, fundou em Aracaju a 

Transvemasa. 

Em 1954, Euclides é eleito deputado 

estadual, pela coligação UDN/PST/PTN. 

Em 1958, elegeu-se, novamente, ao 

cargo de Prefeito de ltabaiana e, em 1962, 

deputado federal. 

Euclides Paes Mendonça faleceu em 8 de 

agosto de 1963. 

O projeto "Realizadores —Marcando História" 

é o reconhecimento que a Alese faz ao valor e 

à importância das personalidades sergipanas 

e aos seus familiares, assim como à toda 

sociedade sergipana. 

	

...: • 	 i., 	 , .r.  9 

	

, 	
„.,, 

f 

n 	 • 

r 

,-"J 
1§:§ 	i 

 

... 	 ... 	 . 

.., 	 4  

5 r  
9 5 



IFI 

• ,•.:•• • • 	 ' 	 • 	 . • 

• 

• : 
. 	 • 

-4, 	 ••• 

, 

pi:1 4■1 44..111 C 4 



o 

Dia de participar 

#aleseminhavoz 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
131  www.al.se.gov.br 	 DO ESTADO DE SERGIPE 

Unia casa segura é você quem faz. 

SEJA VOCÊ INSTRUMENTO 
DA MUDANÇA. CONHEÇA A ALESE 

E FAÇA SUA VOZ 
SER OUVIDA. 

Saiba que a mudança começa quando a sua voz é 

ouvida. E essa é a principal função da Alese, trabalhar 

para defender os interesses da população. Além de 

criar e aprovar leis, ela fiscaliza de forma transparente 

as ações do governo, para que atue de forma justa e 

eficiente. 

Conhecendo a Alese, você pode acompanhar todas as 

ações e os serviços prestados em seu beneficio 

participando de audiências públicas, ou através do 

portal da transparência. 

Seja você instrumento da mudança. Conheça a Alese e 

faça sua voz ser ouvida. 



RELATÓRIO DE GESTÃO 

Um brasão para 
representar a 
Casa Legislativa 
A Assembleia Legislativa do Estado de 

Sergipe sempre utilizou o brasão do Estado 

de Sergipe, o Porvir. Em 2017. a exemplo do 

Poder Judiciário, a Alese resolveu adotar 

um brasão que melhor representasse a 

casa, sintonizada com o seu real propósito: 

criar leis com clareza e transparência para 

melhorar a vida da população. Essa postura 

deu unidade à instituição, no que se refere 

à sua identidade visual, gerando, assim, fácil 

reconhecimento da população e do público 

interno. A solução proposta é uma marca 

para transpor o tempo, resgatar a história 

e os valores do Estado de Sergipe. Valores 

esses encontrados no conceito e estudo 

da Heráldica (arte e ciência que trata do 

estudo dos brasões e de suas regras de 

confecção). 

O brasão concebido para a ALESE foi 

composto por: 

1-Escudo (dividido em três partes). 

2-Estrelas (cinco, 	representando 	a 

integração e as fozes de rios). 

3-EDIL (o poder de julgar e legislar). 

4-Livro 	aberto 	(transmissão 	do 

conhecimento). 

5-Laurus (triunfo e paz). 

ESTRELAS 

ESCUDO 

EDIL 

LIVRO ABERTO 

LALTRUS NOBILIS 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 

Em sua paleta cromática, as cores 

contempladas foram as da bandeira 

do Estado. A tipografia serifada, em 

harmonia com o brasão, dá equilíbrio e 

fluidez à leitura. Vale ressaltar que o nome 

"Assembleia Legislativa" não pode ser 

separado ou haver quebras na linha e tem 

que estar no mesmo peso do nome "do 

Estado de Sergipe". O brasão se tornou 

um patrimônio vitalício da casa, sendo de 
ERRADO 

EMBLEIA 
LEG TIVA ASEMBLEIA 
DO ES 10 LEGILAIVA 
DE SERGI  .  DO ESTADO DE SER 

LtAL 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE SER-G-IP_E 

ESCUDO - tem o formato português 

que atende às nossas origens históricas, 

uma vez que nosso país foi descoberto e 

colonizado pelos portugueses. O escudo 

foi partido em três: azul, verde e amarelo, 

pois trata-se, no conjunto, de um brasão 

nacional, referência à bandeira do estado 

de Sergipe. 

LIVRO ABERTO - Simboliza a transmissão 

do conhecimento das leis, o ensino ativo 

e as atividades dos estabelecimentos 

administrativos de departamentos ou 

diretorias. 

LAURUS NOBILIS É o mais antigo símbolo 

usado pelo homem, pois os egípcios, já a 

ostentavam como símbolo de coragem. Na 

heráldica, o Laurel significa triunfo e paz. 

Cromia Heráldica 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE SERGIPE 

primordial importância que suas aplicações 

sigam todos os parâmetros estabelecidos 

em seu manual. 

ESTRELAS - Representam a integração do 

nosso estado ao Brasil e as cinco barras 

(fozes de rios) existentes: São Francisco; 

Rio Japaratuba; Rio Sergipe; Rio Vaza-

Barris e Rio Real. 

EDIL - Ladeando o escudo, temos duas 

varas, sendo uma vermelha e outra branca. 

Na Roma antiga, quando o imperador 

escolhia seus "Ediles Romanus", de onde 

veio a palavra EDIL, dava-lhes duas varas 

como símbolo do poder de legislar e julgar. 

Os legisladores ou Edis daquela época, 

sempre conduziam consigo uma destas 

varas. Eles levavam a vermelha quando 

transitavam em sua cidade e a branca 

quando viajavam por outras. 

AZUL - representa a lealdade, o zelo e a 

justiça. 

VERDE- encontrada em abundância na 

natureza, simboliza esperança, fé, amizade, 

bons serviços prestados, juventude e 

liberdade. 

AMARELO OURO - cor quente simboliza a 

prosperidade, riqueza e poder. 

O brasão deve ser utilizado em todos 

os documentos oficiais da Assembleia 

Legislativa do Estado de Sergipe. 
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Unale 
Em junho de 2016, Aracaju sediou a XX Conferência Nacional 

dos Legisladores e Legislativos Estaduais (CNLE), uma das 

mais representativas já realizadas pela União Nacional dos 

Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). 

O objetivo do evento era fortalecer as 

políticas regionais, como o tema sugere: 

"Rediscutindo o Brasil". 

O evento, que aconteceu no Campus da 

Universidade Tiradentes (Unit), reuniu 

parlamentares das 5 regiões brasileiras 

e contou com a participação de grandes 

nomes do setor jurídico nacional, como 

Dias Toffoli e Joaquim Barbosa. 

O congresso recebeu mais de mil 

participantes 	e 	179 	parlamentares. 

Um deles, o primeiro-secretário da 

Assembleia Legislativa de Pernambuco, 

Deputado Diogo Moraes, declarou que o 

evento realizado em Aracaju possibilitou 

a indicação de novos caminhos, para a 

construção de um modelo político que 

retome o crescimento econômico do 

país: "As lideranças políticas, apesar de 

divergirem em certos pontos, estão 

manifestando disposição para rediscutir 

o país. Queremos ver o Brasil crescer 

novamente, por meio da força dos 

deputados estaduais que representam as 

diversas regiões". 



1101 



E, RELATÓRIO DE GESTÃO 

O Presidente da Assembleia Legislativa do 

Ceara, Deputado Zezinho Albuquerque, que 

liderava uma comitiva cearense, declarou: 

"O que buscamos nesses encontros 

é ver como conseguimos melhorar os 

parlamentos estaduais, como melhorar o 

Congresso Nacional e as condições de vida 

do cearense e do cidadão brasileiro". Ele 

também chamou a atenção para o poder 

agregador da Unale, que consegue reunir 

parlamentares de todos os pontos do Brasil 

para discutir os problemas do país. 

Integração 

Durante o congresso, aconteceu o 

encontro do Colegiado dos Presidentes 

das Assembleias Legislativas. O objetivo 

foi integrar as assembleias dos estados 

brasileiros e do Distrito Federal, para realizar 

ações conjuntas e trocar experiências 

e informações. Para o Presidente da 

Assembleia Legislativa de São Paulo, 

Fernando Capez, também presidente do 

Colegiado, "uma das propostas é criar um 

centro de inteligência com banco de dados, 

com todas as informações legislativas para 

o uso de todas as Assembleias". 

A Deputada Ana Cunha, do Pará, e também 

eleita presidente nacional da Unale, 

abordou a questão feminina e comparou 

com a situação masculina, dizendo que 

eles estão numa situação privilegiada, uma 

vez que vão para o trabalho e a mulher fica 

em casa, cuidado da casa, dos filhos e do 

marido. 

Dentro da programação do evento, os 

parlamentares gaúchos discutiram a 

renegociação da dívida dos Estados com 

a União. Outro assunto abordado foi o 
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sistema eleitoral no Brasil e nos países das 
Américas, além da reunião da Comissão 
de Saúde e Proteção Social das Américas, 
sobre o aumento dos casos do Zika Vírus no 
Brasil e na América. O deputado Francisco 
Souza, do Amazonas, presidente da União de 
Parlamentares Sul Americanos e do Mercosul 
— UPM, declarou importante a discussão 
sobre o momento atual do país em busca 
de mais interação: "Os deputados da UPM 
têm o papel de manter o elo que está mais 
próximo à população no momento político 
delicado para que a mensagem chegue ao 
Parlamento do Mercosul (Parlasul). Temos o 
dever de interagir com a voz mais sensível no 
cotidiano da população". 

A Participação internacional 
Presente à XX Conferência Nacional da 
União dos Legisladores e Lesgislativos 
Estaduais, a senadora-membro da Comissão 
da Economia da Bolívia, Maria Elva Pinckert 
de Paz. Opositora de Evo Morales, presidente 
da Bolívia, Maria Elva carregava a bandeira da 
luta contra a corrupção no seu país. 
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Sergipe: 
Sede Nacional da 
Discussão sobre 
Direito Eleitoral 
Realizado entre os dias 07 e 09 de junho de 2018, no Teatro 

Tobias Barreto, o Fórum Sergipano de Direito Eleitoral, com o 

tema central "Transparência como Caminho para a Cidadania", 

foi um dos eventos mais importantes realizados pela Alese. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO Ei 

Em Parceria com a União Nacional das 

Assembleias Legislativas Estaduais (Unale) 

e a organização científica do Instituto 

Brasileiro de Direito Eleitoral (IBrade), a 

Alese reuniu em Aracaju/SE, renomados 

palestrantes para debater questões da 

atualidade, como o processo eleitoral, a 

propaganda eleitoral, o uso da internet, 

o financiamento de campanhas e as 

resoluções do TSE, entre outros temas 

de relevante importância para os eleições 

em 2018. Um dos palestrantes convidados 

foi o Ministro Eduardo Cardozo, que falou 

sobre os "Oito anos da Lei da Ficha limpa: 

avanços e retrocessos". 

Entre os demais convidados, a vice-

governadora do Piauí, Margareth Coelho, 

que é advogada, e especialista em Direito 

Processual pela Universidade de Santa 

Catarina, ministrou a palestra "Mulher não 

vota em Mulher", que ela se apressou em 

revelar que trata-se de um mito. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 

Na plateia do Teatro Tobias Barreto, um 

público bastante eclético esteve presente 

durante os três dias do evento: advogados, 

promotores públicos, deputados, 

vereadores e governadores, além de 

acadêmicos de Direito, assessores 

parlamentares e jornalistas. De acordo 

com a organização do evento, por dia, 1200 

pessoas estiveram presentes no Fórum. 

Para o total acesso dos interessados 

em se atualizar sobre o assunto, uma 

superestrutura foi montada, mobilizando 

vários profissionais da casa. Quem não 

participoutevea chancede acompanhar, em 

tempo real, os três dias de palestras, pelas 

redes sociais da Assembleia Legislativa. 

No primeiro dia do evento, o alcance foi de 

4 mil pessoas e a coordenação da equipe 

relata que as mensagens chegaram de 

todos os lugares do pais. 

106 



ii, 0,,,,•,- ~ 
I --_ 

,,- 

Escola do 
Legislativo 

A Escola do Legislativo Deputado João de 

Seixas Dória foi criada pela resolução de 24 

de setembro de 2003 e está localizada na 

Praça Fausto Cardoso, num prédio histórico. 

Através da Escola do Legislativo, a Alese 

exerce o seu papel educativo, promove 

a difusão do conhecimento ao realizar 

cursos para a qualificação dos funcionários 

e de interesse da população. a partir dos 

seguintes programas basilares: 

ESCOLA DO LEGISLATIVO DE SERGIPE 
Deputado João de Seixas Dória 
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- Programa de Capacitação Profissional; 
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- Programa de Capacitação de Agentes 

Públicos; 

- Programa de Aproximação do Legislativo 

aos Ensinos Fundamental e Médio; 

- Programa de Parceria da Assembleia 

Legislativa com o Ensino Superior; 

Oratória, Atendimento com Qualidade, 

Termo de Referência e Licitações e 

Contratos são alguns dos cursos da 

área técnica, oferecidos pela Escola. As 

turmas têm uma média de 20 alunos, 

sendo que esses alunos são servidores da 

Assembleia, de outros órgãos do Estado 

ou da população. 

Para escolher os cursos que serão 

ministrados na escola, a Coordenação 

de Cursos promove pesquisas entre os 

servidores, e considera as prioridades e as 

necessidades deste público. 

No exercício de 2015, foram realizados, 

em parceria com a Fundação Municipal 

de Formação para o Trabalho — FUNDAT, 

diversos cursos, que destacamos a seguir: 

- Espanhol Básico, 

- Libras Básico, 

- Telemarketing e Relações Humanas, 

Total: 125 inscritos. 

O Projeto "Visita à Casa do Povo" atraiu 

295 alunos dos cursos superiores, médio 

e fundamental de diversas instituições 

públicas e privadas. Nessa ocasião, os 

visitantes conheceram a estrutura física 
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e organizacional, as competências e as 

atribuições da Assembleia Legislativa, 

evidenciando a importância do Poder 

Legislativo para a consolidação da 

democracia. 

Em 17 de dezembro de 2015, o Projeto 

"Escola do Legislativo na Comunidade" 

apresentou peça teatral intitulada 'Alto 

de Natal", representada pelos alunos da 

instituição Lar Infantil Cristo Redentor, no 

auditório Francisco Passos. 

Em 14 de dezembro de 2015, o coral 

"Corales", formado pelo quadro de servidores 

da Assembleia Legislativa, foi devidamente 

reconhecido, após a apresentação com a 

Orquestra Sinfônica de Itabaiana, através do 

Projeto Cantada de Natal. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 

Em 2016, a Escola do Legislativo deu 

continuidade aos projetos e realizou os 

seguintes cursos: 

Coaching Institucional 

Público-alvo: 30 servidores da Assembleia 

que atuam como gestores 

Carga Horaria: 30 horas 

Período: 07/04/2016 a 24/05/2016 

Português 

Público-alvo: 30 servidores da Assembleia 

Carga Horaria: 9 horas 

Período: 08/04/2016 a 15/04/2016 

Como Falar em Público 

Público-alvo: 25 servidores da Assembleia 

Carga Horaria: 30 horas 

Inglês Básico 

Público-alvo: 75 alunos, publico em geral 

Carga Horaria: 100 horas 

Inglês Intermediário 

Público-alvo: 35 alunos, publico em geral 

Carga Horaria: 100 horas 

E os seguintes projetos: 

- Projeto Escola do Legislativo nas 

Comunidades 

- 10a Edição do Projeto Parlamentar por 

Um Dia 

- Projeto de Musicalidade de Coral — 

CORALES 

Em 2017, a Escola do legislativo continuou 

realizando cursos. 

Em parceria com a Fundat: 

Curso de Atendimento com Qualidade 

Público-alvo: 22 participantes, sendo 

Servidores da Assembleia Legislativa do 

Estado. 

Estado de Sergipe e público externo. 

Carga Horária: 30 horas 

Período: 12 a 27 de junho de 2017. 

Horário 8h às 11h. 
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Parlamentar 
Por Um Dia 
Em 23, 24 e 25 de outubro de 2018, a Escola do Legislativo 

DeputadoJoãodeSeixas Dória, atravésda Assembleia Legislativa 

de Sergipe realizou a 10 edição do projeto "Parlamentar por um 

Dia". O projeto é dotado de 4 etapas principais: apresentação, 

eleição, aprendizado do trabalho legislativo e debate na sessão 

plenária como parlamentares. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO Ei 

Para o coordenador do Projeto, Humberto 

de Oliveira, o principal o objetivo é 

proporcionar aos alunos do ensino 

médio de escolas públicas do Estado, a 

experiência de participar de uma jornada 

parlamentar no Poder Legislativo. O aluno 

começa tomando "posse" e segue como 

parlamentar, vivenciando o dia a dia do 

parlamento, produzindo proposituras como 

Projetos de Lei, Resoluções, Indicações, 

Moções, entre outras, que podem vir a se 

tornar leis estaduais. 

Nessa edição mais recente, seis escolas 

de vários municípios do estado foram 

selecionadas para participar do projeto. São 

alunos do Colégio Professor João Costa 

(Aracaju); Manoel Bomfim (Arauá); Estadual 

Dr. Jessé Trindade (Ilha das Flores), Edélzio 

Vieira de Melo (Capela), João de Oliveira 

(Poço Verde) e Pedro Alves de Souza 

(Porto da Folha). 

A Mesa Diretora acompanhou tudo 

com o interesse de quem acredita na 

importância de projetos como esse para 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 

a sociedade. Todos se declararam felizes 

por participarem e poderem contribuir 

com o projeto, dividindo com os alunos, as 

respectivas trajetórias na Política. Receber 

os estudantes nesses dias na Alese, 

como parlamentar por um dia, é motivo 

de satisfação para todos, pois sabem que 

os visitantes sairão com uma ideia mais 

concreta sobre a vida politica. 

Para o estudante Cleyton Campos, de 

Capela, o Projeto "Parlamentar por um dia" 

é uma oportunidade única: "Representa a 

chance de apresentar uma proposta real ao 

parlamento, visando a aprovação do mesmo 

em prol do Estado de Sergipe". 

Gabriel Oliveira, de 16 anos e aluno do 

Colégio Professor João de Oliveira, 

da cidade de Poço Verde, também se 

manifestou quanto à importância do 

projeto para os estudantes e falou sobre 

seu sonho de se tornar parlamentar: 

"Desde meus seis anos, sonho em ser 

político. De certa forma, mesmo que 

fictício estou realizando o sonho e, caso 

um dia eu volte a esta Casa, saberei 

basicamente o que fazer e como fazer, a 

maneira correta para que eu possa ser a 

mudança que o Estado tanto precisa. Por 

isso, acho importante essa iniciativa". E 

Gabriel continuou: "a mudança da política 

deverá vir dos jovens". 
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RELATÓRIO DE GESTÃO Ei 

Na quarta-feira, 24.10, os 24 alunos 

que participam dessa edição do projeto 

debateram na Sala das Comissões da 

Assembleia Legislativa de Sergipe, a 

elaboração de leis para serem aprovadas 

no dia seguinte, dia 25, durante a sessão 

plenária das 14 horas. 

Para Vilmário Pereirra, professor do 

Colégio Professor João de Oliveira, o 

projeto "Parlamentar Por Um Dia" tem 

colaborado para a compreensão de todo 

o processo da Casa Legislativa. "Entendo 

também que tem contribuído para o 

conhecimento e mudança na visão dos 

alunos, que tiveram a oportunidade de 

participar e entender a política". 
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Visita à Casa 
do Povo 
"Visita à Casa do Povo" é mais um dos projetos da Escola do 

Legislativo em parceria com a Assembleia Legislativa de Sergipe. 

O objetivo é receber a visita de estudantes para conhecer o 

funcionamento e o trabalho dos deputados estaduais, além 

da estrutura, Sala das Comissões, gabinetes, diretorias, 

coordenadorias e o gabinete da Presidência. 

II 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 

As visitas especiais, realizadas por escolas 

estaduais, municipais e particulares à 

Assembleia Legislativa de Sergipe, são 

parte importante das atividades da Escola 

do Legislativo, que faz questão de que 

os alunos conheçam o trabalho da Alese 

e tomem conhecimento do papel da 

instituição na sociedade. 

O assistente técnico legislativo, Humberto de 

Oliveira, é o responsável pela coordenação 

das visitas e explica que o processo 

acontece através da livre iniciativa: "A Escola 

do Legislativo é bem aberta às comunidades, 

seja a estudantil, seja a sociedade civil ou 

a quem tenha o interesse de conhecer o 

funcionamento do poder legislativo". 

Para visitar a Alese, basta entrar em contato 

com a Escola do Legislativo, que fará a 

recepção do grupo interessado, repassando 

informações históricas e instruindo sobre 

a parte legislativa da Casa. Para Humberto, 

"o interesse na visita é recíproco. Os 

estudantes querem conhecer a Alese e a 

Alese quer mostrar o que faz. Receber os 

alunos é uma realização nossa, também". 

E completa: "Gostaria muito que as escolas 

ficassem atentas a esse tipo de serviço que a 

Elese presta, e se disponibilizassem a trazer 

os estudantes para a Casa do povo, para ver 

como realmente é o funcionamento". 
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E, RELATÓRIO DE GESTÃO 

Em agosto de 2018, os alunos do Instituto 
Federal de Sergipe (IFS) e da Escola 
Municipal Professor José Antônio da Costa 
Melo, acompanhados da professora Tereza 
Ferreira Alves Batista, assistiram a uma 
sessão plenária e conheceram os trabalhos 
dos deputados estaduais. Maria Eduarda, 
de 9 anos de idade, disse que gostou muito 
de conhecer a Alese. Michel Oliveira, de 16, 
disse que a Alese pode mudar, para melhor, 
a saúde, a educação e a segurança. 

Para a Mesa Diretora, essa aproximação 
é de extrema importância. Afinal, é isso 
que a Alese pretende: receber, cada vez 
mais, os cidadãos de todas as idades, para 
conscientizá-los do processo político, dos 
direitos e deveres de um cidadão. 
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Assembleia Legislativa 
Diretor de Comunicação Social 

Marcos Aurélio Santos Costa 

Diretora de Atenção à Saúde 

Vivian Mara Rocha Bezerra 

Diretora - Chefe da Controladoria 

Maria Izabel de Gois e Menezes 

Consultor- Geral Legislativo 

Igor Leonardo Moraes Albuquerque 

Diretora da Escola do Legislativo "Deputado 

João de Seixas Dória" 

Carolina Santana Hagenbeck 

Diretor-Geral 

Roberto Bispo de Lima 

Diretor Legislativo 

Deoclécio Vieira Filho 

Diretor Administrativo 

Ricardo Andrade Garcez 

Diretor de Orçamento e Finanças 

Gilson Oliveira de Freitas 

Diretor Jurídico 

Alexandro Nascimento Argolo 
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Deputados Estaduais 
18' Legislatura -2° Biênio 

Deputado ADELSON FILHO 

Deputado ANTÔNIO DOS SANTOS 

Deputado CAPITÃO SAMUEL 

Deputado GARIBALDE MENDONÇA 

Deputado GILMAR CARVALHO 

Deputado GUSTINHO RIBEIRO 

Deputado JEFERSON ANDRADE 

Deputado LUCIANO PIMENTEL 

Deputada MARIA MENDONÇA 

Deputado PAULINHO DA VARZINHAS 

Deputada SILVIA FONTES 

Deputado VENÂNCIO FONSECA 

Deputada ANA LÚCIA 

Deputado AUGUSTO BEZERRA 

Deputado FRANCISCO GUALBERTO 

Deputado GEORGEO PASSOS 

Deputada GORETTI REIS 

Deputado JAIRO SANTANA 

Deputado LUCIANO BISPO 

Deputado LUIZ MITIDIERI 

Deputado MORITOS MATOS 

Deputado ROBSON VIANA 

Deputado VANDERBAL MARINHO 

Deputado ZEZINHO GUIMARÃES 
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