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REQUERIMENTO Nº
de 2015
(Do Sr. Sibá Machado)

Requer o desarquivamento de proposições.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência, o desarquivamento dos projetos de
lei de minha autoria, a seguir relacionados:
PL 1580/2011 – Altera o art. 1º da Lei nº 11.684, de 2 de junho de 2008, para dispor sobre conteúdos programáticos das
disciplinas de Filosofia e Sociologia no currículo do ensino médio.

PL 2146/2011 – Acrescenta ao art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 o § 13, e acrescenta o art. 125-B à Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, a fim de estabelecer a possibilidade de serem recolhidas retroativamente contribuições
interrompidas por lapso temporal.

PL 3613/2012 – Acrescenta parágrafo ao art. 12 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, que "estabelece regras para
a desindexação da economia e dá outras providências", para determinar que os depósitos de poupança cujos saldos
ultrapassem o valor de cinquenta mil reais sejam remunerados por percentual da taxa referencial do Selic.

PL 3835/2012

– Dispõe sobre as áreas consolidadas em áreas de preservação permanente e em áreas de reserva
legal, e dá outras providências.

PL 4177/2012 – Altera o inciso III do art. 8º da Lei nº 5.700 de

1º de setembro de 1971, que dispõe sobre a forma de

apresentação dos símbolos nacionais, e dá outras providências.

PL 4267/2012 – Dá nova redação ao inciso II do art. 5º da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000.
PL 4606/2012

– Acrescenta dispositivo ao Código de Processo Penal para determinar a obrigatoriedade de
acompanhamento, por advogado, do inquérito policial.

PL 5606/2013 – Institui parcelamento de dívidas com a Fazenda Nacional, cujos devedores sejam pessoas jurídicas de
médio porte, prestadoras de serviços de construção civil.

PL 6026/2013 – Dispõe sobre o tempo de validade dos créditos de telefone celular pré-pago.
PL 7539/2014

– Acrescenta art. 83-A à Lei nº 4.737, de julho de 1965 (Código Eleitoral) para reservar, quando da
renovação de dois terços do Senado Federal, uma vaga para candidaturas masculinas e outra vaga para candidaturas
femininas.

PL 8001/2014

– Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3689 de 03 de Outubro de 1941Código de Processo Penal,
substitui o termo indiciado por investigado e revoga o § 6º do artigo 2º da Lei 12.830 de 20 de junho de 2013.

PL 8252/2014 – Altera as Lei nos 10.973, de 2 de dezembro de 2004, 8.666, de 21 de junho de 1993 e 12.462, de 4 de
agosto de 2011.

REC 267/2014

– Recorre, com base no art. 95, §8 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, da decisão do
Presidente na Questão de Ordem nº 389/14.

Sala das Sessões, em 10 de fevereiro de 2015

Deputado SIBÁ MACHADO – PT

