REQUERIMENTO Nº
(Do Sr. Beto Albuquerque)
Requer
Proposições.

o

desarquivamento

de

Senhor Presidente:

Nos termos do parágrafo único do art. 105 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, requeiro o desarquivamento das seguintes Proposições:

PLP 516/2009 - Altera a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, que
institui o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.
PLP 372/2006 - Dispõe sobre a aposentadoria dos servidores públicos portuários e
hidroviários, vinculados à Administração Portuária, e dá outras providências.
Explicação: Fixa a aposentadoria compulsória do portuário e hidroviário em 65
(sessenta e cinco) anos e aposentadoria voluntária após os vinte e cinco anos, desde
que contem, pelo menos, com 20 (vinte) anos de percepção de adicional de risco
(aposentadoria especial).
PL 7707/2010 - Dá nova redação ao art. 9º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995,
que institui os Juizados Especiais criados pela União, pelo Distrito Federal e pelos
Estados para conciliação, processo, julgamento e execução nas causas de sua
competência.

PL 7639/2010 - Dispõe sobre a definição, qualificação, prerrogativas e finalidades das
Instituições Comunitárias de Educação Superior - ICES, disciplina o Termo de Parceria e
dá outras providências.
PL 7412/2010 - Dispõe sobre procedimentos do Poder Judiciário dos Estados e do
Distrito Federal para a aplicação dos recursos provenientes de depósitos judiciais sob
aviso à disposição da Justiça em geral, e sobre a destinação dos rendimentos líquidos
auferidos dessa aplicação, e dá outras providências.
PL 7097/2010 - Confere ao município de Venâncio Aires o título de "Capital Nacional
do Chimarrão".
PL 6666/2009 - Denomina "Vitor Mateus Teixeira - Teixeirinha" o complexo de
viadutos do entroncamento entre a BR-386 e a BR-116, quilômetro 262, em Canoas, no
Estado do Rio Grande do Sul.
PL 6537/2009 - Dispõe sobre o Programa de Incentivo à Modernização da Gestão
Pública.
PL 6484/2009 - Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a prestação de fiança administrativa por
condutores ou proprietários de veículos licenciados no exterior que cometerem
infração de trânsito.
PL 6274/2009 - Altera a redação do art. 511 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
Código de Processo Civil.
PL 6101/2009 - Altera a redação do art. 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
2007, Código de Trânsito Brasileiro.
PL 5686/2009 - Dispõe sobre a afixação de cartazes, faixas ou qualquer outro meio de
divulgação que informe sobre a doação de órgãos e tecidos em estabelecimentos de
saúde.
PL 5525/2009 - Dispõe sobre o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no
Trânsito.
PL 4934/2009 - Acrescenta inciso ao art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho, a
fim de permitir ao empregado deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do
salário, em caso de coleta de sangue para inscrição em cadastro nacional de doadores
de medula óssea.
PL 4539/2008 - Dispõe sobre o "Selo Empresa Solidária com a Vida" e dá outras
providências.

PL 3243/2008 - Dá nova redação ao § 2º do art. 58 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
PL 7234/2006 - Institui o dia 18 de julho como o "Dia de Luta e Prevenção contra o
Câncer de Mama".
PL 1068/2003 - Dispõe sobre a criação do Sistema Permanente de Planejamento de
Transporte - SISTRAN e dá nova redação aos arts. 6º e 8º da Lei nº 10.636, de 30 de
dezembro de 2002.
PL 6927/2002 - Dispõe sobre a proibição da cobrança de tarifa de ligação telefônica
que seja interrompida ou paralisada por razões alheias ao desejo ou participação do
usuário.

Sala das Sessões, em 02 de fevereiro de 2011.

Deputado Beto Albuquerque
PSB/RS

