Renata Bressan Saldanha
De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:

Nayanne Lopes Conde
quinta-feira, 9 de abril de 2020 14:09
SLSF - Secretaria Legislativa do Senado Federal
Sen. Mecias de Jesus
Assinatura de Apoio à Proposição Legislativa

Prezados,
De ordem do Senador Chico Rodrigues RR/DEM, vice-líder do governo, solicito
subscrição de proposição legislativa.
Número: SF/20404.38591-18
Ementa: altera a Lei nº 10.304, de 5 de novembro de 2001, para dispor sobre a transferência
ao domínio dos Estados de Roraima e do Amapá de terras pertencentes à União; a Lei
nº 6.634, de 2 de maio de 1979, para dispor sobre a colonização e o loteamento rurais na
Faixa de Fronteira; e dá outras providências.
Certa de contar com à atenção de vossas senhorias, renovo votos de estima e me coloco
à disposição para eventuais dúvidas.
Cordialmente,
Nayanne Conde
Assessora Legislativa
Senado Federal - Gabinete Senador Chico Rodrigues RR/DEM
Anexo II, Ala Teotônio Vilela, Gabinete 10
70165-900 Brasília - DF
Telefone: + 55 (61) 3303-2284

Celular: + 55 (61) 99881-4433

“Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.”

De: Sen. Mecias de Jesus
Enviado: quinta‐feira, 2 de abril de 2020 14:01
Para: Sen. Chico Rodrigues
Assunto: Assinatura de Apoio à Proposição Legislativa
Senador Chico Rodrigues,
Solicito a V.Exa., nos termos do inciso I, do art. 60, da Constituição Federal, subscrição eletrônica de apoio
ao Projeto de Lei, de minha autoria, que "altera a Lei no10.304, de 5 de novembro de 2001, para dispor sobre a
transferência ao domínio dos Estados de Roraima e do Amapá de terras pertencentes à União; a Lei no6.634, de 2 de
maio de 1979, para dispor sobre a colonização e o loteamento rurais na Faixa de Fronteira; e dá outras providências
".
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Contando com o seu apoio, solicito que, em cumprimento aos termos da Instrução Normativa nº
13/2020, encaminhe para o e‐mail Secretaria Legislativa do Senado Federal ‐ SLSF informando que deseja subscrever
o meu projeto. A seguir as informações necessárias:
‐ o e‐mail deve ser enviado para slsf@senado.leg.br ;
‐ no assunto deve contar o termo “Assinatura de proposição legislativa”; e
‐ no conteúdo deve conter a declaração que deseja subscrever o projeto de autoria do Senador Mecias de
Jesus, registradas no Sedol sob o nº SF/20404.38591‐18
Solicito, ainda a gentileza de, ao enviar o e‐mail para a Secretaria Legislativa, colocar em cópia o e‐mail do
nosso gabinete meciasdejesus@senador.leg.br

Desde já agradeço o seu apoio.
Atenciosamente,
Senador Mecias de Jesus

Anexo2, Ala Ruy Carneiro, Gabinete 2
70165-900\ Brasília-DF\ Brasil
Telefone: +55 (61) 3303-5291
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