REQUERIMENTO Nº

, de 2007

(Do Sr. Max Rosenmann )
Requer, nos termos regimentais, o
desarquivamento das proposições.

Sr. Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, requero a Vossa Excelência o desarquivamento das
proposições abaixo relacionadas, que são de minha autoria:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N°

ANO EMENTA
234 1995 Altera a alínea "b" do inciso X do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição
Federal.
61 1999 Dispõe sobre a obrigatoriedade de experiência prévia no exercício da advocacia
para ingresso nas carreiras jurídicas que especifica.
56 2003 Acrescenta alínea ao art. 155, § 2º, inciso X , da Constituição Federal.
186 2003 Suprime expressão e dá nova redação ao art. 149 da Constituição Federal.
187 2003 Concede legitimidade ativa "ad causam" aos Conselhos Federais de Fiscalização
do Exercício Profissional para interpor Ação Direta de Inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI
N°

ANO EMENTA
905 1995 Dispõe sobre o processo de abate de animais destinados ao consumo e dá outras
providências.
1820 1996 Dispõe sobre a identificação criminal dos indiciados pela prática de crimes
hediondos.
2306 1996 Altera os artigos 7º, 37, 40 e 60 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que
"dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências".
3760 1997 Altera o art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para responsabilizar o
contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra pelo
recolhimento das contribuições previdenciárias e dá outras providências.
4816 1998 Dá nova redação ao art. 3º da Lei nº 6.321, de 1976, que dispõe sobre o Programa
de Alimentação do Trabalhador.
1298 1999 Altera dispositivos das Leis nº 7.102, de 1983 e 9.017, de 1995, versando sobre
fiscalização e autorização para funcionamento dos serviços orgânicos de
segurança.
1819 1999 Dispõe sobre estrutura curricular das instituições de ensino superior.
1927 1999 Define a Política Nacional de Turismo e dá outras providências.
3809 2000 Inclui as pequenas centrais hidrelétricas - PCH na prática do conceito de energia
assegurada, e dá outras providências.
5249 2001 Altera a tabela de cálculo da Contribuição Sindical Rural.
5850 2001 Altera a redação ao inciso I do art. 28 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 e dá
outras providências.

6243 2002 Introduz a hipoteca abrangente como modalidade de garantia real e altera a
redação dos artigos 761 do Código Civil, - Lei nº 3.071,de 1º de janeiro de 1916 -;
20, 30 e 59 do Decreto-Lei nº 167, de 14.02.1967; 178 da Lei nº 6.015, de
31.12.1973; e 6º e 12 da Lei nº 8.929, de 22.08.1994.
6463 2002 Dá nova redação ao art. 4º da Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que "dispõe
sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior e dá outras
providências".
1114 2003 Dispõe sobre a distribuição da receita proveniente da cobrança de ingressos em
Parques Nacionais aos Estados e Municípios.
1316 2003 Dispõe sobre Atestado de Saúde.
1318 2003 Dá estabilidade aos Conselheiros Federais e Regionais dos órgãos de
Fiscalização do Exercício Profissional e dispensa os mesmos da assinatura de
ponto.
1372 2003 Cria os Conselhos Federal e Regionais de Zootecnia e dá outras providências.
2591 2003 Altera a Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a incidência
da contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins, nas operações de venda dos
produtos que especifica.
2592 2003 Altera a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, para dispor sobre a cooperação
institucional entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e instituições de
ensino universitário e de pesquisa mantidas pelo Poder Público.
2948 2004 Institui o dia 26 de outubro como o "Dia Nacional do Tropeiro".
2960 2004 Dispõe sobre o procedimento simplificado de assistência judiciária gratuita nas
causas de Direito de Família, institui o Núcleo de Conciliação e a Justiça Volante,
e dá outras providências.
3224 2004 Dispõe sobre a obrigatoriedade de registro exclusivo dos Hospitais, Maternidades,
Casas de Saúde e Clínicas Médicas nos Conselhos Regionais de Medicina.
3277 2004 Dispõe sobre os Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem e dá outras
providências.
3844 2004 Define o ato de enfermagem.
4781 2005 Acrescenta dispositivo à Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, para dispor sobre a placa do veículo de coleção.
5424 2005 Altera a Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para
obrigar a sinalização retro-refletiva nas caçambas coletoras de entulhos de obra.
5449 2005 Altera a Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para
incluir dispositivo retrorefletor como equipamento obrigatório nos veículos que
especifica.
5801 2005 Acaba com a exigência do Exame de Ordem para a inscrição de Advogados na
Ordem dos Advogados do Brasil.
6007 2005 Acrescenta o artigo 42-A, à Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
7543 2006 Acrescenta inciso ao art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre sinalização refletiva nas
motocicletas e afins.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N°

ANO EMENTA
127 1992 Cria reserva do Fundo de Participação dos Municípios, destinada aos Municípios
que abrigam em seus territórios áreas naturais protegidas
52 1995 Autoriza operações com garantia pignoratícia nas instituições financeiras.
164 1997 Acrescenta § ao art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei
das Inelegibilidades), a fim de exigir comprovante de prestação regular de contas
dos candidatos à reeleição para cargos do Poder Executivo.
297 2002 Estabelece o Programa de Desenvolvimento da Região do Vale da Ribeira e dá
outras providências.
221 2004 Altera o art. 195 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966.

263 2005 Altera a legislação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e dá outras
providências.
304 2005 Altera a legislação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e dá outras
providências.
332 2006 Acrescenta serviços à Lista anexa ao Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de
1968, e dá outras providências.
334 2006 Estabelece limite para a alíquota do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza
no caso que especifica.
335 2006 Permite ao turista estrangeiro requerer devolução das contribuições do COFINS
incidentes na compra de mercadorias no Território Nacional, bem como permite
aos Estados e ao Distrito Federal celebrar convênio que admita a devolução do
ICMS, nesses casos.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N°

ANO EMENTA
325 2006 Acrescenta parágrafo ao art. 35 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N°
ANO EMENTA
4153 2006 Requer informações à Controladoria-Geral da União sobre transferências de
recursos às ONGs
4154 2006 Solicita ao Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia, informações sobre o
custo do material publicitário intitulado "A verdade sobre Itaipu", referente à
condenação das revistas "Veja" e "Isto É", por prestação de falsas informações
sobre Itaipu Binacional.

Sala da Sessão,

de

MAX ROSENMANN
Deputado Federal – PMDB/PR

de 2007.

