REQUERIMENTO

Requer
a
proposição.

desapensação

de

Senhor Presidente,

Requeiro nos termos do art. 142 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, que o Projeto de Resolução nº 84, de 2019 seja desapensado do Projeto
de Resolução nº 145, de 1993.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,
Venho por meio desta requerer o desapensamento de Projeto de Resolução de
minha autoria, o PRC 84, de 2019, que foi apensado ao PRC 145, de 1993.
Primeiramente, é importante destacar que ambas as propostas, apesar de tratarem de
matéria parecida, qual seja, a modificação do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, pretendem fazê-lo sobre um contexto completamente distinto, em épocas
e realidades definitivamente ímpares, e com objetivos opostos.
Aquele primeiro, o PRC nº 145/1993, buscava à época, além de alterar as datas
de funcionamento das Sessões Legislativas, permitir que não fosse designada Ordem
do Dia na primeira e terceira semana de cada mês, bem como não houvesse Sessão
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disponibilidade para estreitar contatos com suas bases.
O PRC nº 84/2019, de minha autoria, por seu turno, é uma tentativa de
modernizar o Regimento Interno da Casa, que data de 1989, época em que não
haviam tantos partidos como hoje e a grande maioria dos parlamentares
concentravam-se em poucas legendas partidárias.
As alterações propostas no PRC nº 84/2019, portanto, objetivam dar celeridade
e mais efetividade aos trabalhos desta Casa de Leis, possibilitando que a Câmara dos
Deputados possa cumprir sua missão institucional, de servir e cumprir, de fato, seu
papel de Casa representante do povo.
Dessa forma, torna-se claro que as proposições tratam de matérias
completamente distintas em seus propósitos, sendo importante e proveitoso para o
processo legislativo, que tramitem separadamente. Assim, requeiro respeitosamente
que o PRC nº 84/2019, de minha autoria, seja desapensado do PRC nº 145/1993.

Sala de Sessões, em ____/____/________

_________________________________
Deputado Eli Borges
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Ordinária na quarta semana, a fim de que os deputados pudessem ter mais
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