REQUERIMENTO Nº /2019
DO SR. OSMAR TERRA

Requer o desarquivamento
de proposições.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência o desarquivamento das
proposições abaixo relacionadas, de minha autoria:

- Projeto de Lei nº 10.757/2018 - Concede pensão especial às pessoas
com microcefalia, por infecção causada pelo vírus Zika, entre os anos de
2014 e 2017, e revoga o caput e o § 2º do art. 18 da Lei nº 13.301, de 27
de junho de 2016, que "Dispõe sobre a adoção de medidas de vigilância
em saúde quando verificada situação de iminente perigo à saúde pública
pela presença do mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus
chikungunya e do vírus da zika; e altera a Lei nº 6.437, de 20 de agosto
de 1977";

- Projeto de Lei nº 10.331/2018 - Estabelece a notificação compulsória
de casos de violência autoprovocada, incluindo tentativas de suicídio e a
automutilação;

- Projeto de Lei nº 3.826/2015 - Permite o acesso forçado a imóveis
para realização de atividades de vigilância epidemiológica em situações
de grave ameaça ou risco sanitário;

- Projeto de Lei nº 3.706/2015 - Dispõe sobre a movimentação da conta
vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS pelo

trabalhador para custear suas despesas com especialização em nível de
mestrado ou doutorado;

- Projeto de Lei nº 1.398/2015 - Dispõe sobre a regulação do transporte
autônomo de cargas e dá outras providências;

- PEC nº 121/2015 - Dá nova redação ao art. 159 da Constituição
Federal (Cria o Fundo de Desenvolvimento da Região Hidrográfica do
Uruguai);

- PEC nº 109/2011 - Dá nova redação ao art. 159 da Constituição
Federal. (Destina seis décimos por cento da arrecadação do imposto de
renda e do IPI para fundo de desenvolvimento da Região Hidrográfica do
Uruguai).

Sala das Sessões,

Deputado OSMAR TERRA
MDB/RS

de fevereiro de 2019.

