REQUERIMENTO

Requer a retirada de proposições do
Deputado Carlos Abicalil do arquivo da
Câmara dos Deputados.

Requeiro, nos termos do art. 105, parágrafo único,do Regimento Interno, que sejam
retiradas do arquivo as proposições abaixo relacionadas.

•

PL 3762/2004- Define o acórdão de Tribunal de Contas como título executivo extrajudicial.

•

PEC 216/2003 - Modifica o inciso V do Art. 206 da Constituição Federal e acrescenta o inciso VIII ao
mesmo Artigo, com a finalidade de incluir o Piso Salarial Profissional dos Profissionais da Educação
Escolar, como princípio geral do ensino no País.

•

PEC 174/2003 - Dá nova redação ao parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal.

•

PL 2738/2003 - Regulamenta a instituição do Piso Salarial Profissional Nacional - PSPN para os
profissionais da educação escolar, nos termos do Art. 206 da Constituição Federal.

•

PL 2021/2003 - Dispõe sobre o conteúdo de filmes exibidos pelas empresas de transporte coletivo
público

•

PL 1735/2003 - Acrescenta parágrafo 3º ao Artigo 79 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

•

PL 1592/2003 - Estabelece os princípios e as diretrizes dos planos de carreira para os profissionais da
educação básica pública.

•

PL 1456/2003 - Dispõe sobre a criação da Fundação Universidade Federal Autônoma dos Povos
Indígenas.

•

PL 1128/2003 - Dispõe sobre a criação do Programa Nacional de Saúde Vocal do professor da Rede
Pública de Ensino e dá outras providências.

•

PLP 95/2003 - Acrescenta dispositivo à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, visando a
excluir do limite de gasto com pessoal, os recursos advindos da vinculação constitucional à manutenção
e ao desenvolvimento do ensino, nos termos do Artigo 212 da Constituição Federal e do Artigo 60, § 5º
do ADCT.

Carlos Abicalil
Deputado Federal PT-MT

