COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

REQUERIMENTO NO

, DE 2013

(Dos Srs. Jorge Bittar e Sandro Alex )

Requer reconsideração de despacho
exarado no PL nº 5921/2001 excluindo a
Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática da análise da
proposição.

Senhor Presidente:
Requeremos seja reconsiderado o despacho exarado no
PL nº 5921/2001 excluindo a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática da análise da proposição.

JUSTIFICAÇÃO
O Projeto de Lei no 5921/2001, proposto pelo nobre Dep.
Luiz Carlos Hauly, proíbe a publicidade de produtos destinados às crianças. A
proposta tramita em regime de apreciação conclusiva pelas Comissões,
conforme o art. 24, inciso II do Regimento Interno desta Casa. Em 17/06/2013,
atendendo ao Requerimento no 7914/2013 do Dep. Alfredo Kaefer, a Mesa
Diretora da Câmara dos Deputados concedeu o prazo adicional de dez
sessões a esta Comissão para apreciação do projeto em tela, após o quê o
mesmo deveria ser remetido à Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, na forma do art. 52, § 6o do dito regimento.

Em atendimento à determinação da Mesa, o Dep.
Salvador Zimbaldi apresentou parecer à proposição em 19/06/2013, com
substitutivo. Aberto o prazo regimental, em 03/07/2013 foram apresentadas três
emendas ao substitutivo. Tendo em vista que a proposição foi devolvida ao
relator para manifestar-se acerca dessas propostas, o prazo adicional
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concedido pela Mesa Diretora resultou ultrapassado. Assim, o projeto foi
pautado na reunião do último dia 11, não tendo sido apreciado devido ao
pedido de vista concedido aos deputados Paulo Teixeira e Luiza Erundina,
ficando acordada a sua apreciação final na reunião desta quarta-feira (18).

Inobstante esse fato, V.Exa. atendendo a requerimento
do deputado Julio Delgado determinou o despacho da proposição à comissão
seguinte.

Face ao exposto e tendo em vista a complexidade e o
alcance do tema e a necessidade de ter a proposição o parecer deste
colegiado, solicitamos a reconsideração do despacho do dia 12 deste mês,
para que esta comissão possa concluir a apreciação da matéria.

Sala das Sessões, em

de

Deputado JORGE BITTAR
PT/RJ

Deputado SANDRO ALEX
PPS/PR

de 2013.

