CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

REQUERIMENTO Nº
, DE 2013
(Da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania)

Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 106 do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência
determinar a reconstituição das proposições abaixo relacionadas, que não foram
localizadas em inventário físico feito na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania:
PL 2.522/1989 - Dispõe sobre destinação de entorpecentes apreendidos.
PL 823/1991 - Altera dispositivo da Lei nº 7.289, de 18 de dezembro de
1986.
PL 887/1991 - Cria salvaguardas para a tecnologia no campo nuclear.
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PL 1.919/1991 - Cria o Programa Nacional para Atividades de Extensão
Universitária em Saúde, na Amazônia Legal.
PL 3.339/1992 - Torna obrigatória a indicação nas embalagens dos
produtos dietéticos e similares, pelas indústrias fabricantes, das
quantidades de edulcorantes utilizados em suas composições.

PL 2.433/1996 - Dispõe sobre a inspeção e fiscalização de produtos têxteis
importados.

PL 63/1999 - Dispõe sobre o pagamento de alimentos provisórios nas
ações de investigação de paternidade e dá outras providências.
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PL 2.925/1997 - Altera a Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que
"Dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações
imobiliárias", no capítulo referente à Assembléia Geral.
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PL 544/1999 - Dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação de mensagens
educativas destinadas à prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis/AIDS e ao uso de drogas, em livros e cadernos escolares.
PL 2.548/2000 - Dispõe sobre a divulgação, nos estabelecimentos que
dispensem medicamentos , da relação dos medicamentos de que trata o §
1º do art. 3º da Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, e dá outras
providências.
PL 3.028/2000 - Obriga a fixação de cartazes nas farmácias, com a lista dos
medicamentos genéricos, inclusive diferença de preços.
PL 3.723/2000 - Dispõe sobre a contratação de Seguro de
Responsabilidade Civil por operador de transporte de passageiros por
motocicletas de aluguel.
PL 3.984/2000 - Dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 9.608, de 18 de
fevereiro de 1998, que dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras
providências.
PL 4.135/2001 - Proíbe a venda de jogador de futebol menor de dezoito
anos a clube estrangeiro e dá outras providências.
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PL 4.448/2001 - Cria o Índice Nacional de Responsabilidade Social e o
Cadastro de Inadimplentes Sociais - CADIS
PL 4.637/2001 - Dispõe sobre a concessão da meia-entrada em eventos
culturais aos profissionais do ensino.

PL 5.246/2001 – Emenda do Senado - Dispõe sobre a inclusão da questão
da "violência contra a mulher" como parte dos temas transversais
integrantes dos parâmetros curriculares nacionais. NOVA EMENTA: Insere
na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, o art. 27-A, para indicar um
conjunto de temas transversais que devem ser contemplados nos currículos
plenos do ensino fundamental e médio.
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PL 5.077/2001 - Acrescenta Capítulo ao Título XI do Decreto-Lei nº 2.848,
de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal.
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PL 6.763/2002 - Emenda do Senado - Acrescenta um parágrafo ao art. 39
da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, para incluir representantes da
Fundação Palmares e de comunidades remanescentes de quilombos nos
Comitês de Bacia Hidrográfica.
PL 6.928/2002 - Cria o Estatuto para o exercício da Democracia
Participativa, regulamentando a execução do disposto nos incisos I, II e III
do art. 14 da Constituição Federal.
PL 536/2003 - Revoga dispositivo da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de
1995, que "dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá
outras providências"
PL 990/2003 - Revoga o art. 27 da Lei nº 6.453, de 1977, extinguindo a
pena de reclusão para quem se manifesta contra atividades nucleares.
PL 1.059/2003 - Altera a redação do inciso II do art. 1.187 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil.
PL 1.222/2003 - Substitui no § 2º do art. 1.184 da Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, a expressão "Técnico em Ciências Contábeis" por
"Contabilista".
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PL 1.280/2003 - Altera a redação do art. 21 da Lei nº 9.099, de 26 de
setembro de 1995, que dispõe sobre Juizados Civis e Criminais interpondo-se a locução "e entregue pelo demandado sua contestação, de
que se dará ciência ao autor".
PL 1.393/2003 - Acrescenta parágrafo único ao art. 470 da CLT para
obrigar o empregador a arcar com as despesas de retorno do trabalhador
transferido e demitido sem justa causa.

PL 3.041/2004 - Altera o art. 2º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997,
que determina que as Câmaras Municipais sejam obrigatoriamente
notificadas da liberação de recursos federais para os respectivos Municípios
e dá outras providências.
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PL 2.443/2003 - Dispõe sobre a responsabilidade dos prepostos,
modificando o Art. 1177 do Código Civil.
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PL 3.369/2004 - Introduz § 6º no art. 43 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - para sem prejuízo das
sanções civis, aplicar-se a pena prevista para o crime de difamação (art.
139 do Código Penal - Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940) ao
responsável pela remessa às entidades de serviço de proteção ao crédito
ou pelo registro no cadastro dessas entidades, de nome de devedor ao qual
falte filiação, CPF e número de cédula de Identidade, bem como no caso de
negativação, em que o débito que fundamenta o registro já tenha sido pago.
PL 3.730/2004 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de distribuição gratuita de
protetor solar, pelo Sistema Único de Saúde – SUS.
PL 4.589/2004 - Dispõe sobre o domínio e posse de monumento religioso
constituído da Igreja de N. S. do Carmo de Olinda e respectivo terreno.
PL 5.428/2005 - Acrescenta § 6º ao art. 2º da Lei nº 8.560, de 29 de
dezembro de 1992, que regula a investigação de paternidade dos filhos
havidos fora do casamento e dá outras providências, a fim de fixar a
competência do Juízo da Vara de Família para o procedimento de
averiguação oficiosa de paternidade.
PL 5.583/2005 - Altera a redação do art. 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, para tornar obrigatória a licitação para escolha de empresa ou
instituição a ser contratada para a realização de concursos públicos.
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PL 5.844/2005 - Acrescenta parágrafo único ao art. 319 do Código Penal
Brasileiro, para tipificar a omissão no pagamento de precatórios como crime
de prevaricação.

PL 6.583/2006 - Dispõe sobre prestação de contas nas campanhas
eleitorais, alterando o art. 350 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965
(Código Eleitoral), o art. 28 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, e
os artigos 29, 30 e 77 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.
PL 7.076/2006 - Disciplina a doação de meios e recursos de tecnologia de
informação, conforme previsto no art. 17, inciso II, alínea "a" da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993.
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PL 6.504/2006 - Acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para
dispor sobre as condições de trabalho em prensas e equipamentos
similares, injetoras de plástico e tratamento galvânico de superfícies.
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PL 7.368/2006 - Cria o Sistema Nacional de Combate à Corrupção, a
Comissão Mista Permanente de Combate à Corrupção, a Base de Dados
de Atenção Qualificada e o Sistema Integrado de Fiscalização e
Acompanhamento de Contratos.
PL 256/2007 - Altera a Lei n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000, para
dispor sobre a adoção de legenda em filmes nacionais e em exibições de
peças teatrais.
PL 586/2007 - Cria o Dia Nacional do Doador Voluntário de Medula Óssea.
PL 2.257/2007 - Altera a Lei nº 11.343, de 2006, tipificando a condução,
após consumo de drogas, de veículos automotores.
PL 3.377/2008 - Acrescenta artigo à Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 Lei da Ação Civil Pública, para estabelecer prazo prescricional.
PL 4.142/2008 - Dispõe sobre a proteção aos locais de culto e suas
liturgias, regulamentando o inciso VI do art. 5º da Constituição Federal, e dá
outras providências.
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PL 4.186/2008 - Dispõe sobre a proibição do pagamento, pela União, de
verba compensatória nos processos de desapropriação para fins de reforma
agrária e revoga dispositivos da Medida Provisória nº 2.183-56, de 24 de
agosto de 2001.
PL 608/2011 - Institui o direito a passe livre, em transporte público, a
acompanhantes de crianças matriculadas em educação infantil.

PL 2.301/2011 - Acrescenta artigos ao Código Eleitoral - Lei nº 4.737, de
1965, para instituir sigilo durante a investigação de crimes culposos em
período eleitoral e dá outras providências.

PLP 149/2004 - Autoriza o Poder Executivo a criar o Eixo de
Desenvolvimento da BR-222 e instituir o Programa Especial de
Desenvolvimento Integrado da BR - 222.
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PLP 276/1990 - Dispõe, nos termos do art. 161, inciso III da Constituição
Federal, sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das
quotas e da liberação das participações tributárias.
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PRC 52/2003 - Institui a "Medalha do Mérito Cultural Gonçalves Dias" e dá
outras providências.

Sala da Comissão, em 11 de junho de 2013
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Deputado DÉCIO LIMA
Presidente

