Requerimento
(Do Sr. Fernando Ferro)
Requer o desarquivamento de proposições

Senhor Presidente:
Nos termos do art.105, parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, requeiro a V.Exa o desarquivamento das proposições, a seguir
relacionadas, que são de minha autoria:

PL

00223

1995 –Estabelece critérios para as liberações, pela Secretaria do
Tesouro Nacional, dos valores destinados aos fundos constitucionais.

PL

00437

1995- Modifica a Lei 7827/89 que regulamenta o artigo 159 inciso I
Alínea c” da Constituição federal que institui os Fundos
Constitucionais- FNO;FINOR e FCO. E dá outras providências.

PL

00584

1995- Altera a redação dos artigos 1 e 2 da Lei 9048/95 que torna
obrigatória a existência de instrumentos de medição de peso nos postos
revendedores de gás liqüefeito de petróleo para uso doméstico.

PL

01150

1995-Altera os parágrafos 2 e 3 do artigo 23 da Lei 8159/91 que dispõe
sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras
providências.

PFC

00053

1996 – Propõe que a Comissão de Defesa do Consumidor , Meio
Ambiente e Minorias fiscalize o Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho, e
outros sobre o uso de agrotóxicos.

PL

01723

1996-Institui o Programa de garantia de renda familiar mínima para
famílias de trabalhadores da agroindústria sucroalcooleira.

PL

01902

1996-Regulamenta o artigo 8 inciso III da Constituição Federal que
Institui a figura “juris” da substituição processual.

PL

02250

1996- Dispõe sobre a exigência de responsável técnico nos
estabelecimentos de comercialização e depósitos de produtos agrotóxicos
seus componentes e afins.

PL

02336

1996- Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de avaliação

periódica de saúde e análise laboratorial para trabalhadores expostos a
produtos agrotóxicos seus componentes e afins.

PL

02690

1997- Altera a Lei 7802/89 para acrescentar parágrafos ao artigo 13
estabelecendo o usuário do agrotóxico devera apresentar no ato da
aquisição do produto juntamente com o receituário agronômico
documento que o credencia como aplicador objetivando reduzir o risco
grave de intoxicação e de morte.

PL

02691

1997-Veda a produção o transporte o armazenamento a
Comercialização a propaganda comercial a utilização a importação e
exportação de agrotóxicos e dá outras providências.

PL

02701

1997- Dispõe sobre os serviços de televisão comunitária.

PL

02903

1997- Determina segredo de justiça nos crimes sexuais.

PL

03177

1997- Altera o artigo 31 da Lei 8078/90 que dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outras providências exigindo a colação de instruções de
uso e instalação na oferta e apresentação de produtos e serviços.
PL
04428
1998- Dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e da
outras providências.
PL
04822
1998- Institui o Programa de Garantia de Renda familiar mínima
para famílias de trabalhadores do semi-árido brasileiro.
PDC 00698
1998-Revoga artigo do Decreto 2615/98 que regulamenta o serviço de
radiodifusão comunitária.
PL
02908
1998 –Dispõe sobre a utilização e a comercialização, no País, de
sementes e produtos geneticamente modificados e da outras
providências.
PL 3.461/ 1997- Cria o sistema de Radiodifusão Pública, regulamenta o Serviço de
Radiodifusão Pública, e dá outras providências.
PL 3579/97 – Veda contratação de empresas inadimplentes pela administração
pública.
PDC 468/97- Susta os efeitos do Decreto Presidencial de 23/05/1997 que autoriza a
cisão de FURNAS, altera o objeto social da NUCLEN, autoriza a
transferência da autorização para construção e operação da Central
Nuclear Almirante Álvaro Alberto.
PL 4501/98-Concede anistia à dívida de pequenos produtores rurais.
PL 4808/98-Concede anistia aos que foram punidos por infringirem a Lei 4117/62.
PEC 308 DE 2004 - Altera os arts. 21, 32 e 144, da Constituição Federal, criando as
polícias penitenciárias federal e estaduais.
PL5015/2005 – Institui o dia 07 de abril como o “Dia Nacional do Jornalista”

Prc-297/2006 Institui o Grupo Parlamentar Brasil-Suécia e dá outras providências
PL 3391/2004 Estende o benefício do Passe Livre aos ônibus leito e executivos.
PRC 160 – Uso da bandeira nacional nas dependências da CÂMARA
PL-1048/2003 Proibe as emissoras de rádio e televisão de receberem dinheiro para
privilegiar a execução de determinada música.
PFC-5/2003 Propõe que a Comissão de Minas e Energia fiscalize os procedimentos
adotados pelo Poder Executivo no processo de privatização das empresas do setor
elétrico
PL-2105/2003 - Autorizando a veiculação de propaganda das micros e pequenas
empresas; isentando as rádios comunitárias da cobrança de direitos autorais sobre a
música popular brasileira (MPB); alterando a Lei nº 9.612, de 1998.
PL-1852/2003 Institui o dia 17 de outubro como o "Dia Nacional da Música Popular
Brasileira".
PL-217/2003 - Torna obrigatório que os elevadores de edifícios públicos ou de uso
coletivo sejam equipados com interfones e luzes de emergência.
PRC-88/2003 - Institui o Prêmio Josué de Castro de combate à fome.
PL-6445/2002 - Altera, na Lei 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, a redação do art. 115 e seu § 1º, os quais dispõem sobre a identificação
externa dos veículos.
PL nº 2459/2000 - Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais às pessoas físicas e
jurídicas que se dediquem ao sistema orgânico de produção agropecuária.
REC 205/2002 - Recorre ao Plenário, na forma do art. 58, § 3º, combinado com o art.
144, do Regimento Interno, contra parecer terminativo da Comissão de Finanças e
Tributação
PDC 1238/2001 - Dispõe sobre a realização de plebiscito destinado a autorizar ou não
a liberação dos alimentos transgênicos na sociedade brasileira.
PEC 23/1999 - Considerando irreelegivel para os mesmos orgãos, os que tenham sido
reeleitos para os cargos de presidente da republica, de governador de estado e do df e
de prefeito, proibindo a reeleição; alterando a nova constituição federal
PL 475/1999 - Extinção da obrigatoriedade do porte de material de primeiros socorros.
PL-1417/1999 Dispõe sobre a participação do usuário na administração de entidades de pesquisa
científica e tecnológica da administração federal, direta e indireta, o Compromisso de Desempenho e dá
outras providências.

PL-3370/2000 Obrigatoriedade da instalação do encosto de cabeça nos veiculos automotores,
inclusive os de transporte coletivo de passageiros.

PL-4269/2001 Altera o art. 3º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, que disciplina os
Procedimentos Relativos ao Programa Nacional de Desestatização.

PL-4572/2001 Altera a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, para proibir a propaganda de
agrotóxicos.

PRC-137/2001 Inclui, no Regimento Interno da Câmara dos Deputados, dispositivo para garantir ao
parlamentar a possibilidade de tornar público o seu voto em casos de escrutínio secreto.

PL-5474/2001 Dá nova redação ao inciso IV do art. 28 e cria o inciso III no artigo 30
da Lei nº 8.906, de 04 de julho de 1994, para vedar o exercício da advocacia aos
ocupantes de cargos ou funções no Poder Judiciário, somente no âmbito do respectivo
órgão ao qual estiver vinculado
PL-5710/2001 Acrescenta parágrafo ao ar. 543, da Consolidação da Leis do Trabalho,
a fim de dispor sobre a indenização em caso de rescisão do contrato de empregado
eleito para cargo de dirigente sindical ou suplente.

Salas das Sessões, em 14 de fevereiro de 2007

Fernando Ferro
Deputado Federal
PT/PE

