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ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal d.e 'Poço Verde
Ofício NQ 036/99 Poço Verde (SE), 05 de

Aos Exce1entlssimos Senhores Senadores e Deputados Federais
Congresso Nacional
Braslli,a - DF

,Atraves do presente instrumento, venho
, .

mui respeitosamente perante Vossa Excelência, apresentar INDICA-
çÃO n2 01/99, de autoria do Vereador Cezar Elias, proposta em
sessão ordinária do dia 27 de abril de 1.999,· cujo teor solicita
o empenho dos nossos representantes no Congresso Iiacional, na
defesa dos interesses do Poder Legislativo Municipal. ,

Certo de contar com o atendimento de
Vossas ExcelênCias, ~ei tero protestos de estima e conaí.d ez-açáo ,

AtenCiosamente,

fm:nsfEd~O
1,2 Secretário
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ESTAOb DF. SEIH;tPE
PODEI( L.EGISLATJV.O

Câmara Municipal de Poço Verde

INDICAÇÃO N°: 01 /99

EXMO. SR. PRESIDENTE

INDICO, a mesa, após ouvido plenário que seja encaminhado expediente a
Bancada Sergipana no Congresso Nacional, solicitando-lhes o apoio necessário para
que a Emenda Amin não possa continuar com o texto original, haja visto que como se
encontra fere frontalmente o Poder Legislativo Municipal.

Os nossos nobres representantes do Congresso Nacional, não devem ficar
inerente diante de tal situação e se faz mister a ação Política dos Senhores Senadores
e Deputados, no sentido de defender o Poder Legislativo Municipal, pois causará uma
inevitável colapso nas Câmaras Municipais,

Esta emenda inviabiliza a existência das Câmaras e se isto acontecer, a
Democracia estará irremediavelmente comprometida. (DEP. Leu Lomanto) ..

Assim sendo solicitamos o apoio devido aos nobres representantes sergipanos
no Congresso nacional, para que possam ser um sustentáculo em defesa do
Legislativo Municipal.

Certo de contar com o devido apoio, I enovo protestos de estima e
consideração.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Poço Verde/SE, 27 de abril de

~1999~

ciiARELIAS
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f NCAM!NHE .S~ A1
CJMiSSAQ

,a
••••••••• a ••••••••••• _ ••••• __ •••••••• _ ••• __ , __

-, ~ .... .
'-~- ~_.

CGC 32.741.571/0001-73. - Av. Capitão José Narciso, s/n" - CEPo 49.490~OOO- ~":0;.., ~.: ; .': ,,'.-'

"\
I
I
I.
!


