REQUERIMENTO
( Do Sr. Rubens Otoni)

Requer desarquivamento de proposições
retomando a tramitação desde o estágio em que
se encontrava no término da 52ª Legislatura.
Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 105, parágrafo único, do Regimento
Interno, o desarquivamento das seguintes proposições de minha autoria:
PL 2513/2003, Dispõe que em toda escola, pública e privada, seja obrigatória a
presença de profissional da área de Psicologia.
PL 2171/2003, Dispõe sobre a aplicação de provas e a atribuição de freqüência a
alunos impossibilitados de comparecer à escola, por motivos de liberdade de consciência e
de crença religiosa.
PL 1907/2003, Dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação de mensagens
educativas sobre os males e os riscos do tabaco e do álcool, em cadernos e livros escolares.
PL 1847/2003, Institui o Programa Nacional de Apoio aos Produtos Nativos do
Cerrado e dá outras providências.
PL 1553/2003, Denomina Rodovia Federal Governador Henrique Santillo o trecho
da BR-060 - Goiânia / Brasília.
PL 1360/2003, Dispõe sobre o exercício da profissão de barbeiro, cabeleireiro,
depilador, manicure, pedicure e maquiador.
PL 1205/2003, Assegura a gratuidade da taxa de inscrição em exame de admissão a
curso superior e de outras taxas escolares.
PL 714/2003, Regulamenta as transmissões das TV´s Câmara e Senado, em canal
aberto, para todo o Território Nacional.
PL 3687/2004, Denomina "Viaduto Governador Henrique Santillo" o viaduto
localizado no km 432 da BR-153, no Município de Anápolis - GO.
PL 3376/2004, Acrescenta parágrafo único ao art. 24 da Lei n° 8.906, de 4 de julho
de 1994, que " Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB)".

PL 6296/2005, Denomina "Viaduto Miguel Moreira Braga" o viaduto de interseção
da BR-060 com a BR-153, no Município de Anápolis - GO.
PL 6221/2005, Institui o Cadastro Nacional de Fontes Radioativas.
PL 6220/2005, Insere o parágrafo 4º no art. 2º da Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de
2005, que dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira.
PL 5779/2005, Autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal da RIDE
- Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal .
PL 6993/2006, Acrescenta inciso ao art. 12 e ao art. 14 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que "Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional", para
assegurar a liberdade de organização das entidades representativas de estudantes.
PL 6598/2006, Denomina "UNED Professora Cleide Campos" a Unidade de Ensino
Descentralizada de Inhumas - UNED do CEFET - GO, no Município de Inhumas - GO.
REQ 203/2005=> PL 5678/2005, Requer a apensação do Projeto de Lei nº 5.678,
de 2005, e de seus apensados (Projetos de Lei de nºs 5.710, 5.715, 5.718, 5.740 e 5.794,
todos de 2005) ao Projeto de Lei nº 5.855, de 2005 (PLS nº 275)05).
REQ 190/2005=>PL 409/2005, Requer ao Presidente desta Casa a reconsideração
do despacho inicial do Projeto de Lei nº 409, de 1999, para que a proposição seja sujeita à
deliberação do Plenário, nos termos do art. 24, II, e, do Regimento Interno, em virtude de
versar sobre direito eleitoral, matéria que não pode ser objeto de delegação legislativa, de
acordo com o art. 68, § 1º, da Constituição.
EMR-2 => PL 2887/2000, Dê-se ao art.4º .
EMR-1 => PL 48/2003, Dê-se ao art.
EMR-1 => PL 7229/2002, Acrescente-se as letras "NR", maiúsculas, entre
parênteses, ao final do artigo 108 do da Lei n.º 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código
Eleitoral.
EMR-1 => PL 2887/2000, Dê-se ao art. 2º .
EMR-1 => PL 1735/2003, Inclua-se a expressão "(NR)" ao final do §3º .
ESB- => SBT-1 CDC, Subemenda Aditiva ao Substitutivo da CDCMM .
SBE -1 => EMR-1 CDHM, Subemenda a Emenda da CDHM.
SBT -1 => PL 3418/2004, Substitutivo ao PL 3418/04.
SBT -1 => PL 5385/2005, O Congresso Nacional decreta.

SBT -1 => PL 4474/2004, O Congresso Nacional decreta.
SBT -1 => PL 1254/2003, Dispõe sobre as auditorias ambientais e a contabilidade
dos passivos e ativos ambientais.
SBT -1 => PL 3320/2004, O Congresso Nacional decreta.
SBT -1 => PL 466/2003, O Congresso Nacional decreta.
VTS -1 => PL 1254/2003, Parecer do Relator, Dep. Rubens Otoni (PT-GO), pela
aprovação deste, e do PL 1834/2003, apensado, com substitutivo.
VTS -1 => PL 1040/2003, "Acrescenta parágrafo ao art. 34 da Lei n° 8.212, de 24
de julho de 1991, para isentar de multas e juros o pagamento de débito previdenciário de
pequenas empresas em processo de falência".
VTS -1 => PL 365/2003, Altera o caput do art. 4º da Lei nº 7.827, de 27 de
setembro de 1989, que "regulamenta o art. 159, inciso I, alínea c, da Constituição Federal,
institui o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, o Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste - FCO, e dá outras providências".
VTS -1 => PLP 40/2003, Autoriza o Poder Executivo a criar a região
Administrativa Integrada de Mato Grosso/Rondônia e o Programa Especial de
Desenvolvimento de Mato Grosso e Cone Sul de Rondônia e dá outras providências.
VTS -1 => PL 5466/2001, Altera DL n° 288/67 (Implantação da Zona Franca de
Manaus).
VTS -1 => PDC 852/2001, Convoca plebiscito para decidir sobre a participação do
Brasil na Área de Livre Comércio das Américas (ALCA).

Sala das Sessões, em 07 de fevereiro de 2007.

Rubens Otoni
Deputado Federal – PT/GO

