REQUERIMENTO
(CIDADANIA)

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 50 do
Regimento Com um e do artigo 161, I, c/c§ 2°, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, destaque para votação em separado dos incisos V e XVI do
art. 19, bem como dos artigos 29, 30, 30-A e 30-B, 76-B constantes do PLV
apresentado à Medida Provisória n° 870, de 2019, com vistas às suas
supressões e, por consequência, à reinserção do inciso V do artigo 19, artigos
29 e 30, bem como o inciso IV do artigo 57 da MPV, além das demais adaptações
de nomeclatura decorrentes .

Sala das Reuniões, 09 de maio de 2019.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
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Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do Art. 50 do Regimento
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Requer o adiamento da votação.

Senhor Presidente,

Nos termos dos art. 40, do Regimento Comum do Congresso
Nacional, combinado com o art. 315, parágrafo 1°, do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro o adiamento da votação da MPV
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Requer a votação nominal.

Senhor(a) Presidente( a),

Nos termos do art. 44, parágrafo único, do Regimento Comum do
Congresso Nacional, requeiro a utilização do processo de votação nominal
para o(a) .xo~~1r~ 2mt&. c9g , R>..iA&oo1ooW
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Requer a votação nominal.

Senhor( a) Presidente(a),

Nos termos do art. 44, parágrafo único, do Regimento Comum do
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