REQUERIMENTO
(Da Sra. Iriny Lopes)

Requer o desarquivamento de
proposições.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a Vossa Excelência o desarquivamento dos projetos de lei, a seguir relacionados, que são
de minha autoria:

PEC 263/2004 - Altera a redação do art.158 da Constituição Federal.
PEC 545/2006 - Altera a redação do art. 20 da Constituição Federal.
PEC 91/2003 - Altera a redação do art. 105, inciso I, alínea "a" da Constituição da República
Federativa do Brasil, para incluir na competência do Superior Tribunal de Justiça o processo e
julgamento de membros do Ministério Público Estadual quando se trate de prática de crimes
comuns e de responsabilidade.
PL 1330/2003 - Acrescenta ao art. 55 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, o parágrafoque
discrimina.

PL 2981/2004 - Altera a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, prevendo a transferência de
recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP para os municípios que sejam sedes
de penitenciárias, colônias agrícolas, industriais ou similares, casas do albergado, centros de
observação e hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico.
PL 3175/2004 - Torna obrigatório a inserção de cláusula protetora de direitos humanos em
contratos de financiamentos concedidos por instituições oficiais
PL 3616/2004 - Insere Capítulo na Lei nº 9.807, de 1999, que institui o Programa de Vítimas e
Testemunhas Ameaçadas e dá outras providências.
PL 4325/2004 - Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 03 de Outubro de 1941 Código de Processo Penal, relativos à perícia ad hoc.

PL 4837/2005 - Altera o texto dos arts. 31 e 56 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
PL 6847/2006 - Acrescenta parágrafo ao art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
aumentando a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das instituições que especifica, para
destinação à assistência social.
PLP 189/2004 - Veda o contingenciamento de dotações e restringe a retenção de recursos
destinados à área social.

Sala das Sessões, em 14 de fevereiro de 2007.

Iriny Lopes
Deputada Federal – PT/ES

