seja

apensada

à

PEC

REQ n.1233/2021

Requer que a PEC 14/2021

Apresentação: 08/06/2021 18:10 - Mesa

REQUERIMENTO Nº ,
DE 2021.
(do Sr. Marx Beltrão)

22/2011 por tratarem de
matérias correlatas.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o artigo 142 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência que a PEC 14/2021 seja
apensada à PEC 22/2011 por tratarem de matérias correlatas, nos termos
regimentais.

JUSTIFICATIVA
Senhor Presidente,

Conforme exposto, as duas iniciativas versam acerca de matéria
correlatas, de forma que a finalidade alcançada pela PEC 14/2021 já consta da
PEC 22/2011. Desta feita, há razão determinante para que as matérias sejam
apensadas e, neste sentido, tornando as duas PECs prontas para análise do
Plenário desta Casa.
Destaco que a verificação de constitucionalidade e apreciação de
mérito da PEC 14/2021 pode ocorrer no Plenário, como também serão
analisadas, igualmente, essas adequações em relação a PEC 22/2011. Os
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Requeiro, a Vossa Excelência, que a PEC 14/2021 que altera o
art. 198 da Constituição Federal, seja apensada à PEC 22/2011. Esta última
proposição “Acrescenta parágrafos ao art. 198 da Constituição Federal,
dispondo sobre a responsabilidade financeira da União, corresponsável pelo
SUS, na política remuneratória e na valorização dos profissionais que exercem
atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate às
endemias.” As duas matérias tratam de assuntos correspondentes já inseridos
no texto original da PEC 22/2011, que se encontra pronto para apreciação
desta Casa.

Sala das Sessões, em

de

REQ n.1233/2021

Com as matérias apensadas, prontas para votação em Plenário,
podemos da celeridade nos requerimentos para entrar imediatamente na
Ordem do Dia e ser discutida amplamente em Plenário, nos dois turnos de
votação, conforme previsto regimentalmente para matérias desta natureza.
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temas abordados nas proposições ganham ainda mais urgência e relevância
no contexto de pandemia em que atravessamos e tendo em vista os desafios
enfrentados pelos profissionais de Saúde em questão.

de 2021.
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