REQUERIMENTO Nº
(Do Sr. Ricardo Izar)

Com base no art. 155 do Regimento

Senhor Presidente:

Requeiro, com base no art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 2048/2020, que
“Dispõe sobre medidas excepcionais a serem adotadas durante as situações de
emergência pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
relativas a suspenção da convocação para avaliação das condições que
ensejaram a manutenção do benefício de auxíliodoença para os portadores da
doença de Alzaimer, doença de Parkinson e outras doenças crônico
degenerativas.”.

Sala das Sessões, em 22 de abril de 2020.

Deputado Ricardo Izar

*CD209640995000*

apreciação do PL 2048/2020.

Documento eletrônico assinado por Ricardo Izar (PP/SP), através do ponto SDR_56383, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.

Interno, requer regime de urgência para

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Infoleg - Autenticador

Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD)
(Do Sr. Ricardo Izar )

Com base no art. 155 do
Regimento Interno, requer regime de
que "dispõe
sobre medidas excepcionais a serem
adotadas durante as situações de
emergência pública de que trata a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, relativas
a suspenção da convocação para
avaliação das condições que ensejaram a
manutenção do benefício de auxílio-doença
para os portadores da doença de Alzaimer,
doença de Parkinson e outras doenças
crônico degenerativas".

Assinaram eletronicamente o documento CD209640995000, nesta ordem:
1 Dep. Ricardo Izar (PP/SP)
2 Dep. Jorge Solla (PT/BA)
3 Dep. Coronel Tadeu (PSL/SP)
4 Dep. Arthur Lira (PP/AL) - LÍDER do Bloco PL, PP, PSD, MDB, DEM,
SOLIDARIEDADE, PTB, PROS, AVANTE
5 Dep. Enio Verri (PT/PR) - LÍDER do PT

Documento eletrônico assinado por Ricardo Izar (PP/SP), através do ponto SDR_56383, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

urgência para apreciação do PL 2048/2020

