CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do PSL

de 2021

Senhor presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 155, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, regime de tramitação urgente para apreciação imediata do Projeto de
Lei 1074/2021, do Sr. Vitor Hugo, que “Altera a Lei n. 11.631, de 27 de
dezembro de 2007, para permitir a decretação da Mobilização Nacional a que se
referem os incisos XXVIII do caput art. 22 e XIX do caput do art. 84 da
Constituição Federal, nos casos de situação de emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente de pandemia e de catástrofe natural de
grandes proporções.”

Sala das Sessões,

Vitor Hugo
Líder do PSL

março de 2021.

*CD219539706600*

Requer regime de urgência para
apreciação do Projeto de Lei 1074/2021,
do Sr. Vitor Hugo, que “Altera a Lei n.
11.631, de 27 de dezembro de 2007, para
permitir a decretação da Mobilização
Nacional a que se referem os incisos
XXVIII do caput art. 22 e XIX do caput
do art. 84 da Constituição Federal, nos
casos de situação de emergência de
saúde
pública
de
importância
internacional decorrente de pandemia e
de catástrofe natural de grandes
proporções.”

Chancela eletrônica do(a) Dep Vitor Hugo (PSL/GO),
através do ponto p_121488, nos termos de delegação regulamentada no Ato ,
da Mesa n. 25 de 2015.

Requerimento de Urgência N.º

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Infoleg - Autenticador

Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD)
(Do Sr. Vitor Hugo)

Requer regime de urgência para
apreciação do Projeto de Lei 1074/2021, do
Sr. Vitor Hugo, que “Altera a Lei n. 11.631,
de 27 de dezembro de 2007, para permitir
a decretação da Mobilização Nacional a
que se referem os incisos XXVIII do caput
art. 22 e XIX do caput do art. 84 da
situação de emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente de
pandemia e de catástrofe natural de
grandes proporções.”

Assinaram eletronicamente o documento CD219539706600, nesta ordem:
1 Dep. Vitor Hugo (PSL/GO) *-(p_121488)
2 Dep. Hugo Motta (REPUBLIC/PB) - LÍDER do Bloco PSL, PL, PP, PSD, MDB, PSDB,
REPUBLICANOS, DEM, PROS, PTB, PODE, PSC, AVANTE, PATRIOTA *-(P_5318)
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.

Chancela eletrônica do(a) Dep Vitor Hugo (PSL/GO),
através do ponto p_121488, nos termos de delegação regulamentada no Ato ,
da Mesa n. 25 de 2015.

Constituição Federal, nos casos de

