CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DA DEPUTADA FEDERAL JOICE HASSELMANN

Ofício nº 203/2020/GAB/JOICE
Brasília, 19 de agosto de 2020.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Conforme procedimento estabelecido para votação de vetos nas sessões
remotas, durante a COVID-19, os vetos que não forem destacados são votados em
globo, divididos em dois blocos, um pela derrubada e outro pela manutenção.
Infelizmente, devido a problemas de conexão, não consegui registrar meu voto no
bloco de votação pela derrubada dos vetos – VOTO NÃO, aos seguintes itens:
- Veto Parcial 16/2020: Transferência ao domínio dos Estados de
Roraima e do Amapá de terras da União na Faixa de Fronteira.
- Veto Parcial 18/2020: Prazo para a Anvisa autorizar
excepcional e temporariamente a importação de produtos sem
registro.
- Veto Parcial 25/2020 (itens 01 a 05 – 09 a 15 – 019 a 022):
Locais de uso obrigatório de máscara, penalidades pelo
descumprimento da obrigação e imposição de fornecimento
gratuito de máscaras durante a pandemia de Covid-19.
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Assunto: Votação

Documento eletrônico assinado por Joice Hasselmann (PSL/SP), através do ponto SDR_56364,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

A Sua Excelência o Senhor
SENADOR DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Congresso Nacional
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- Veto Parcial 27/20 (itens 01 a 06 – 12 a 15 – 17 a 22): Plano
Emergencial para Enfrentamento à Covid-19 nos territórios
indígenas e medidas de apoio a diversas comunidades.
Por tais motivos, solicito o registro de voto escrito – NÃO, pela
derrubada dos itens acima constante do acordo de líderes.

renovo protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Deputada Federal JOICE HASSELMANN
Deputada Federal PSL/SP
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solicitado, fazendo com que prevaleça a prerrogativa de voto com o devido registro,

Documento eletrônico assinado por Joice Hasselmann (PSL/SP), através do ponto SDR_56364,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Certa de contar com sua especial atenção para o atendimento do ora

