CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADA FEDERAL ALICE PORTUGAL - PCdoB/BA

REQUERIMENTO Nº........................, DE 2007.
(Da Sra. ALICE PORTUGAL)

Requer o desarquivamento de proposições.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 17, II, “d”, e
105, parágrafo único, ambos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados o
desarquivamento das proposições abaixo relacionados, todas de minha autoria:
1. PL-6941/2006 - Autoriza o Poder Executivo a instituir a Universidade
Federal da Região Metropolitana de Salvador, no Estado da Bahia, e dá outras
providências.
2. PL-6940/2006 - Autoriza o Poder Executivo a instituir o Centro Federal de
Educação Tecnológica de Jequié, no Estado da Bahia, e dá outras providências.
3. PL-6939/2006 - Autoriza o Poder Executivo a instituir o Centro Federal de
Educação Tecnológica de Ilhéus e Itabuna, no Estado da Bahia, e dá outras
providências.
4. PL-6576/2006 - Institui o dia 02 de julho como data histórica no
calendário das efemérides nacionais.
5. PRC-287/2006 - Institui Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
investigar o roubo, a receptação, o contrabando, o comércio ilegal e o tráfico
ilícito de obras de arte, bens culturais e de arte sacra no Brasil.
6. RCP-65/2006 - Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito
para investigar o roubo, a receptação, o contrabando, o comércio ilegal e o tráfico
ilícito de obras de arte, bens culturais e de arte sacra no Brasil.
7. REC-290/2006 - Recurso contra a apreciação conclusiva do Projeto de
Lei n.º 341, de 2003, que "altera altera os artigos 1º e 6º da Lei nº 9.870, de 23
de novembro de 1999".
8. REQ-238/2006 - Requer à Comissão de Educação e Cultura da Câmara
dos Deputados a realização de Audiência Pública destinada a discutir as regras
de validação de diplomas de curso superior obtidos no exterior.
9. REQ-230/2006 - Requer à Comissão de Educação e Cultura da Câmara
dos Deputados a realização de Audiência Pública destinada a discutir a
reorganizaçãos dos Hospitais Universitários.
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10. REQ-1/2006 - Requer a realização de Audiência Pública com
representantes da UNE, ANDIFES, CONTEE, FASUBRA, ANDES, na Comissão
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7.200/2006, que institui
a Reforma Universitária.
11. PL-6435/ 2005 - Dispõe sobre o âmbito da profissão farmacêutica no
País e dá outras providências. Explicação: Alterando a Lei nº 10.205, de 2001,
atribuindo, também, ao profissional Farmacêutico as atividades hemoterápicas.
12. PL-5165/2005 - Acrescenta §§ 3º e 4º ao art. 4º da Medida Provisória nº
2.192-70, de 24 de agosto de 2001, para impedir a renovação dos contratos
firmados entre instituições financeiras privadas e Estados e Municípios com base
no § 1º do art. 4º da mencionada Medida Provisória.
13. PL-4882/2005 - Altera o art. 9º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990, a
fim de determinar que os depósitos especiais do FAT somente poderão ser
realizados exclusivamente nas instituições financeiras oficiais federais.
14. REQ-167/2005 CTASP - Requer à Comissão de Trabalho, Administração
e Serviço Público da Câmara dos Deputados a realização de Audiência Pública
para discutir as propostas de fortalecimento dos Tribunais de Contas.
15. PL-3674/2004 - "Modifica a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
dispondo sobre as eleições diretas para reitor e vice-reitor das instituições
federais de ensino superior."
16. PL-3162/2004 - Estabelece limite de tempo para atendimento ao público
pelos serviços notariais e de registro. Explicação: Alterando a Lei nº 8.935, de
1994.
17. PLP-197/2004. - Veda às instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil a cobrança de tarifas pela
prestação dos serviços que enumera.
18. PLP-144/2004 - Dispõe sobre o tempo máximo de espera para
atendimento nos estabelecimentos bancários.
19. PL-2649/2003 - Dá nova redação ao art. 23 da Lei nº 8.159, de 8 de
janeiro de 1991, que "dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e
privados e dá outras providências".
20. PL-950/2003 - Revoga a Lei nº 8.437, de 1992. Explicação: Revogando a
lei que "dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder
Público".
21. PL-663/2003 - Obriga as instituições privadas de ensino que usufruem de
isenções fiscais e tributárias, em decorrência de obtenção de certificado de
filantropia, a repassar às associações de pais e mestres, no caso da educação
básica e entidades representativas da comunidade, no caso do ensino superior,
seus balancetes contábeis e planilhas de custo anuais.
22. PL-618/2003 - Dispõe sobre a dedutibilidade de despesas com instrução,
em relação à base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física.
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23. PL-464/2003 - Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
"institui o Código de Trânsito Brasileiro", para dispor sobre a competência para a
fiscalização de trânsito.
24. PL-463/2003 - "Acrescenta artigo à Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de
1991, dispondo sobre a administração de arquivos públicos federais relacionados
à repressão política."
25. PL-297/2003 - Institui o dia 02 de julho como data histórica no calendário
das efemérides nacionais e concede a denominação "Aeroporto Internacional de
Salvador - Dois de Julho" ao aeroporto internacional de Salvador.
26. PL-208/2003 - Altera o § 3º do Art. 1º da Lei nº 9.870, de 23 de novembro
de 1999. Explicação: Proibindo a cobrança de duas parcelas no mesmo mês ou a
cobrança antecipada de mensalidade escolar.
Sala das sessões, em

de

de 2007.

Alice Portugal
Deputada Federal

