CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO DE DESARQUIVAMENTO
(Do Sr. Covatti Filho)
Requer o desarquivamento das
proposições que menciona.
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 105, Parágrafo Único, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, requeiro a V. Exª o desarquivamento das seguintes proposições:
PDC 1006/2018
Ementa: Susta os efeitos jurídicos da Circular da SUSEP nº. 569, de 02 de maio de 2018.
PDC 914/2018
Ementa: Susta a aplicação da Resolução nº 563, de 2015, do Conselho Nacional de Trânsito Contran.
PDC 911/2018
Ementa: Susta o art. 11 e o § 2º do art. 16 do Decreto nº 3.855, de 3 de julho de 2001.
PDC 592/2017
Ementa: Susta o Decreto que cria o Conselho Interministerial de Estoques Públicos de
Alimentos - CIEP.
PDC 546/2016
Ementa: Susta a aplicação da Resolução nº 624, de 19 de outubro de 2016, do Conselho
Nacional de Trânsito - Contran.
PEC 221/2016
Ementa: Inclui o inciso XVIII ao art. 49 da Constituição Federal, dispondo sobre a aprovação
da indicação para o cargo de presidente, vice-presidente e diretor em empresa estatal.
PL 10499/2018
Ementa: Dispõe sobre o crédito rural, Cédula de Crédito Rural, Nota Promissória Rural e
Duplicata Rural.
PL 10067/2018
Ementa: Altera o art. 74 da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, para tornar obrigatórias
medidas de restrição às importações de vinho e derivados da uva e do vinho, nos casos
especificados.
PL 9999/2018
Ementa: Altera o art. 2º da Lei nº 9.973, de 29 de maio de 2000, para conferir caráter
voluntário à adesão ao sistema de certificação que especifica.
PL 9988/2018
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Ementa: Altera o art. 74 da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, para tornar obrigatórias
medidas de restrição às importações de alho e cebola, nos casos especificados.
PL 9923/2018
Ementa: Altera o art. 74 da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, para tornar obrigatórias
medidas de restrição às importações de trigo, arroz e maçã, nos casos especificados.
PL 9806/2018
Ementa: Altera o art. 2° da Lei n° 8.001, de 13 de março de 1990, no tocante às alíquotas da
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), e dá outras
providências.
PL 9692/2018
Ementa: Confere ao Município de Garibaldi, no Estado do Rio Grande do Sul, o título de
Capital Nacional do Espumante.
PL 9251/2017
Ementa: Altera o art. 75, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal),
para elevar o limite temporal de cumprimento das penas privativas de liberdade.
PL 9182/2017
Ementa: Confere ao Município de Guabiju, no Estado do Rio Grande do Sul, o título de
Capital Nacional do Guabiju.
PL 9051/2017
Ementa: Altera o art. 246, §3º da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que "dispõe sobre
os registros públicos, e dá outras providências".
PL 8893/2017
Ementa: Acrescenta inciso ao artigo 1015 do Código de Processo Civil- Lei n° 13.105, de 2015
- de modo a possibilitar a interposição de agravo de instrumento no caso de rejeição do
pedido de produção de prova.
PL 8446/2017
Ementa: Altera o art. 98 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.
PL 8387/2017
Ementa: Obriga as empresas de transporte rodoviário coletivo urbano e de caráter urbano a
divulgarem aviso de assalto.
PL 7740/2017
Ementa: Altera a Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992, para estender o mecanismo de
equalização de taxas de juros e outros encargos financeiros aos bancos privados e às
confederações de cooperativas de crédito rural.
PL 7698/2017
Ementa: Altera o Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966, para estabelecer que os
preços mínimos deverão ser fixados por unidade da federação.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PL 7569/2017
Ementa: Dispõe sobre a inclusão da erva-mate (Ilex paraguariensis) na Política de Garantia
de Preços Mínimos.
PL 7383/2017
Ementa: Altera o artigo 11 do Decreto-Lei nº 986/1969, tornando obrigatório o registro de
informações referente a origem da matéria prima na produção do alimento a ser consumido
no Brasil, e dá outras providências.
PL 7155/2017
Ementa: Altera a Lei nº 8.427, de 27 de maio de 2017.
PL 5449/2016
Ementa: Altera a Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992, para prever a subvenção econômica a
produtores para a equalização do preço de aquisição de milho destinado à alimentação
animal, em períodos de elevação dos custos de produção para patamares superiores aos de
venda do produto final.
PL 4726/2016
Ementa: Altera o art. 23 do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, para excluir as
importações por conta e ordem de terceiros, bem como as importações por encomenda, da
presunção de interposição fraudulenta nas operações de comércio exterior.
PL 4631/2016
Ementa: Acrescenta dispositivos à Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, para exigir a presença de monitor nos veículos de transporte escolar, no caso que
especifica.
PL 4630/2016
Ementa: Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, para determinar a criação do Cadastro Nacional de Veículos Apreendidos.
PL 4545/2016
Ementa: Reabre o prazo de adesão ao Programa de Fortalecimento das Entidades Privadas
Filantrópicas e das Entidades Sem Fins Lucrativos que Atuam na Área de Saúde e que
Participam de Forma Complementar do Sistema Único de Saúde - PROSUS e autoriza a
inclusão de débitos para com a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
PL 2943/2015
Ementa: Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, para dispor sobre obrigatoriedade de câmera de monitoramento do trânsito em
veículos de transporte coletivo de passageiros.
PL 2942/2015
Ementa: Torna obrigatória, depois de cumprida a diligência de interceptação telefônica, a
notificação do investigado sobre os elementos colhidos, os motivos que justificaram a
interceptação e o prazo de sua duração.
PL 2941/2015
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Ementa: Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para estabelecer medidas de
prevenção e combate à adulteração de hodômetro de veículo.
PL 1881/2015
Ementa: Dispõe sobre incentivos fiscais à indústria vitivinícola.
PL 1503/2015
Ementa: Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) incidentes na importação e na venda no
mercado interno de rações e suplementos para alimentação bovina.
PL 1398/2015
Ementa: Dispõe sobre a regulação do transporte autônomo de cargas e dá outras
providências.
PL 1217/2015
Ementa: Veda a cobrança de tarifas de consumo mínimo pelas concessionárias de serviços
de água, energia elétrica e telefone fixo.
PL 1216/2015
Ementa: "Regulamenta o artigo 231 da Constituição Federal, dispõe sobre o procedimento
de demarcação de terras indígena e revoga o Decreto nº 1.775/1996."
PL 834/2015
Ementa: Cria a Tarifa de Energia da Saúde e altera a Lei n° 10.438, de 26 de abril de 2002.
PLP 123/2015
Ementa: Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para dar aos micro
e pequenos empresários, e empreendedores individuais, condições de crédito nos termos no
Programa Nacional de Agricultura Familiar - PRONAF, e dá outras providências.
PLP 101/2015
Ementa: Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 para reorganizar e
simplificar a metodologia de apuração do imposto devido por optantes do Simples Nacional,
e dá outras providências.
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