CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO Nº

DE 2007

Autor: DEPUTADO EDUARDO GOMES

Solicita o desarquivamento das proposições de
autoria do Deputado Federal Eduardo Gomes, conforme
prescreve o parágrafo único do artigo 105, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados.
Senhor Presidente,

Nos termos do parágrafo único do art. 105 do Regimento
Interno,

requeiro à Vossa Excelência que sejam desarquivadas as proposições

de minha autoria infracitadas:

1. PL 7122/2006 – Concede dedução dos gastos com
que estabelece, na

apuração do Imposto de Renda das pessoas físicas;

2. PL 7399/2006 – Prorroga o prazo para aprovação dos
Planos Diretores Municipais;

3. PL 6323/2005 – Altera o artigo 17 da Lei n.º 7.347, de 24
de julho de 1985. Estabelecendo a responsabilidade da
associação e seus diretores pela propositura de ação em
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medicamentos, nas condições
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caso de litigância de má-fé;
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4. 6064/2005 – Altera o artigo 225 do Código Penal, para
converter a ação penal nos casos de crimes contra o
costumes de privada para pública condicionada à
representação do ofendido;

5. PL 6063/2005 – Exclui do regime não cumulativo da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, o setor de
energia elétrica;

6. PL 6062/2005 – Reduz o IRPJ das empresas que
investirem no setor elétrico, com a necessidade de
reinvestimento

do

saldo

tributário

no

próprio

empreendimento;

2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;

8. PL 5883/2005 – Extingue a proibição de utilização de gás
liquefeito de petróleo em motores de qualquer espécie.
Alterando a Lei n.º 8.176 de 1991;

9. PL 5782/2005 – Autoriza o Poder Executivo a criar a
Universidade Federal do Bico do Papagaio, com sede na
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7. PL 5465/2005 – Acresce o art. 103-A ao Decreto-Lei n.º

outras providências;
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cidade de Augustinópolis, no Estado do Tocantins, e dá
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10. PL 4872/2005 – Criação do ano de 2006 como o Ano
Nacional da Cultura Popular;

11. PRC 24/2003 – Altera o art. 252 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, dispondo sobre a possibilidade
de subscrição de projetos de lei de inicitiva popular via
internet ou pelo sistema 0800 de atendimento à
população;

12. PRC 142/2004 – Dá nova redação ao inciso IV do art. 32
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Ampliando as competências da Comissão de Defesa do
Consumidor e das Políticas Setoriais de Rgulação;

13. PRC 302/2006 – Inclui a suspensão dos prazos recursais
previstos

no

Regimento

Interno

da

Câmara

dos

termos do art. 235 do RICD;
JUSTIFICATIVA
Com

início

da

atual

Legislatura,

as

proposições

supracitadas, que se encontravam no decurso das deliberações desta Casa,
agora deparam-se arquivadas por determinação regimental.
Sendo assim, requeiro, conforme o parágrafo único do artigo
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Deputados para os autores que estejam licenciados, nos

acima, para que dêem a sequência ao andamento processual legislativo.

3E13DA7012

105 do RICD, o desarquivamento de todas proposições de minha autoria citadas
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Por essas e outras razões, esperamos ver o presente
requerimento aprovado.
Sala de Sessões,

de

de 2007.

EDUARDO GOMES
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Deputado Federal

