, de 2021
Requer regime de urgência para
apreciação do PL nº 2.965, de 2020.
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Sala das Sessões, _____ de ____________ de 2021.

Deputado ANTONIO BRITO
Líder do PSD

*CD213113274500*

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do art. 155 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, regime de urgência para apreciação do PL nº 2.965, de
2020, que “altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para tornar obrigatório, em
âmbito nacional, a afixação de aviso com medidas preventivas contra o COVID 19 em
elevadores e áreas de circulação de prédios públicos e privados comerciais e residenciais e
dá outras providências”.

Documento eletrônico assinado por Antonio Brito (PSD/BA), através do ponto SDR_56189, 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.

Senhor Presidente,

(Do Sr. Antonio Brito)

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de
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Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD)
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Infoleg - Autenticador

fevereiro de 2020, para tornar obrigatório,
com medidas preventivas contra o COVID
19 em elevadores e áreas de circulação de
prédios públicos e privados comerciais e
residenciais e dá outras providências.

Assinaram eletronicamente o documento CD213113274500, nesta ordem:
1 Dep. Antonio Brito (PSD/BA)
2 Dep. Hugo Motta (REPUBLIC/PB) - LÍDER do Bloco PSL, PL, PP, PSD, MDB, PSDB,
REPUBLICANOS, DEM, PROS, PTB, PODE, PSC, AVANTE, PATRIOTA *-(P_5027)
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.

Documento eletrônico assinado por Antonio Brito (PSD/BA), através do ponto SDR_56189, 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.

em âmbito nacional, a afixação de aviso

