
CÂMARA DOS DEPUTADOS
PRIMEIRA SECRETARIA

Brasília, 10 de fevereiro de 1999 .

.-
Prezado Companheiro MARCELO DEDA,

•

Ao iniciar-se uma nova Legisla tura, ao tempo em que
o saúdo por sua eleição, fazendo-lhe bem-vindo à Câmara dos
Deputados, noticio-lhe algumas das realizações desta Casa no biênio
97/98, compromissos da atual Mesa firmados para aquele período:
criação da TV e da Rádio da Câmara dos Deputados, modernização do
Jorna~ da Câmara, criação do Museu da Câmara e do Centro de Formação
dos Servidores (CEFOR), inEormatização dos gabinetes par~amentares
(internet), reEormu~ação do Paine~ E~etrônico de Votação, promoção
de eventos cu~turais como a "Semana do Servidor" e o ~ançamento de
~ivros ,obre o ~egis~ativo, abertura de postos xerox em diversos
andares do anexo IV, rea~ização de concursos púb~icos em diEerentes
áreas, extensão do Pró-Saúde aos deputados e seus dependentes,
dentre outras.

Tais conquistas processaram-se em curto prazo e
permitiram uma eficaz e destacada atuação da Câmara dos Deputados no
seu mister institucional, em um momento sensível do País, e por
extensão do parlamento, na busca de uma melhor definição do papel
do Estado.

Todo esse trabalho desenvolvido pela Mesa Diretora
credenciou-a perante os companheiros de tal forma que a reeleição do
Presidente Michel Temer ganhou contornos de consensualidade. Em tal
cenário é que, após obter o expressivo apoio de minha bancada,
aliado ao estímulo recebido de companheiros de outras siglas pelo
reconhecimento do nosso trabalho à frente da Primeira-Secretaria,
decidi-me concorrer à reeleição, integrando a chapa que expressa o
pensamento dos diversos Partidos com assento nesta Casa. Assim,
contando com o apoio do nobre colega nesse objetivo de continuar
dotando a Câmara dos Deputados dos adequados meios administrativos e
funcionais indispensáveis ao bom desempenho do seu mandato
parlamentar, subscrevo-me.

Cordialmente,
\

=== =L:\/~
Deputado UBIRATAN AGUIAR

Primeiro-Secretário

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado MARCELODÉDA
Anexo IV - Gabinete 625
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