REQUERIMENTO
(do Sr. Gastão Vieira)

Requer o desarquivamento de proposições.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência o desarquivamento dos projetos de lei,
a seguir relacionados, que são de minha autoria:
PL - 2383 / 2000 - apensado ao PL 6824 / 2002 do Senado Federal
(que "Altera o art. 180 da Lei 8069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências");

PL - 2385 / 2000 - apensado ao PL 6824 / 2002 do Senado Federal

(que "Altera o art. 148 da Lei 8069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências");

PL - 4864 /2001 - (Altera a Lei 7.357, de 2 de setembro de 1995 - Lei do Cheque");
PL - 7104 / 2002 - (que "Dispõe sobre inadimplência na prestação de contas e cumprimento das normas de programas
federais na área da educação);

PL - 942 / 2003 - (que "Institui a data de 28 de julho de 1823, como data de adesão do Maranhão à Independência do
Brasil");

PL - 991 / 2003 - (que "Altera o art. 13 do Decreto-Lei 236, de 28 de fevereiro de 1967, que complementa e modifica a Lei
4.117 de 27 de agosto de 1962");

PL - 1077 / 2003- (que "Dispõe sobre conteúdos curriculares da formação do pedagogo para atuar junto a estudantes com
restrição de locomoção");

PL - 1385 / 2003 - (que "Institui o Dia da Imigração Portuguesa no Brasil");
PRC - 52 / 2003 - (que "Institui a Medalha do Mérito Cultural Gonçalves Dias e dá outras providências");
PEC - 116 / 2003 - (que "Acrescenta § 2º A ao art. 100 da Constituição Federal");
PL - 1596 / 2003 - apensado ao PL 2808 / 1997 do Dep. Jair Bolsonaro
(que "Torna indispensável autorização judicial para a criança ou adolescente viajarem para fora da comarca onde residem, nos
casos que específica");

PL - 1597 / 2003 -

(que "Torna pública e incondicionada a ação penal quando a vítima de crime sexual for criança ou
adolescente");

PL - 2053 / 2003 - (que "Dá nova redação ao inciso I do art. 16 da Lei 8.213 de 24.07.91 para manter como dependente do
PL - 2402 / 2003 -

segurado do regime geral de previdência social, o filho de 24 anos, se estudante");
(que "Dispõe sobre os Estágios de Estudantes de Instituições da Educação Profissional e do ensino
Superior, do Ensino Médio, inclusive nas modalidades da Educação de Jovens e Adultos e da
Educação Especia");

PL - 4378 / 2004 - apensado ao PL 3117 / 2000 do Dep. Léo Alcântara

(que "Dispõe sobre a Transferência de domicílio eleitoral, alterando o art. 91, da Lei nº 9.504 de 30 de setembro de 1997);

PFC - 100 / 2005 -

(que "Solicita Auditoria Especial do TCU, nos convênios celebrados pelo INCRA através da
Superintendência do MA com Organizações não Governamentais);

Sala das Sessões, em 13 / fevereiro / 2007.

Deputado GASTÃO VIEIRA

