REQUERIMENTO DE DESARQUIVAMENTO
(Do Senhor Deputado Afonso Hamm)
Requer o desarquivamento das
proposições que menciona.
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, requeiro a V. Exª o desarquivamento das seguintes proposições:
- PL 6999/2013 - Dispõe sobre o crime de abigeato e sobre o comércio de carne e outros
alimentos sem procedência legal, e dá outras providências.
- PL 6330/2013 - Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 e propõe ampliar o
leque de alternativas para o produtor rural, permitindo a recomposição das Áreas de
Preservação Permanente com o plantio de espécies frutícolas nativas ou exóticas.
- PL 3321/2008 – Altera a Lei nº 6.634, de 2 de maio de 1979, criando condições de
incentivo para o desenvolvimento da Faixa de Fronteira.
- PL 7520/2014 – prevê a instalação, nos espaços públicos e privados, de mobiliários e
equipamentos inclusivos, destinados à prática de atividades físicas.
- PL 7524/2010 – Acrescenta parágrafo ao art. 6º da Medida Provisória nº 2.178-36, de
24 de agosto de 2001, para tornar as frutas regionais e da época e os sucos naturais
obrigatórios nos cardápios de todas as refeições fornecidas pelo programa de
alimentação escolar nas escolas.
- PL 5574/2009 – Acrescenta alínea y ao § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho
de 1991, para deixar expresso que não incide contribuição previdenciária sobre o aviso
prévio indenizado.
- PL 3920/2012 - Permite à pessoa jurídica optante pelo regime de tributação com base
no lucro presumido usufruir do incentivo fiscal para fomentar as atividades de caráter
desportivo instituído pela Lei nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006.
- PL 3921/2012 - Altera a Lei nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006, que dispõe sobre
incentivos e benefícios para fomentar as atividades de caráter desportivo.
- PL 6099/2013- Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados para as
vans alocadas ao transporte escolar, nas condições que determina.
- PL 6316/2013 - (AUTORIA DE AFONSO HAMM E OUTROS) Dispõe sobre o
financiamento das campanhas eleitorais e o sistema das eleições proporcionais,
alterando a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), a Lei nº 9.096, de
19 de setembro de 1995 (Lei dos Partidos Políticos), e a Lei nº 9.504, de 30 de setembro

de 1997 (Lei das Eleições), e sobre a forma de subscrição de eleitores a proposições
legislativas de iniciativa popular, alterando a Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998.
- PL 6974/2013 - Altera a Lei n.º 12.761, de 27 de dezembro de 2012, que institui o
Programa de Cultura do Trabalhador, dentre outras providências, para incluir dentre as
áreas culturais financiadas pelo vale-cultura os eventos esportivos.
- PL 3624/2012 - Altera o Decreto-Lei nº 791, de 27 de agosto de 1969, para isentar os
veículos transportando pessoas com deficiência do pagamento de pedágio nas rodovias
federais.
- PL 4129/2012 - Institui a Semana Olímpica nas Escolas Públicas
- PL 4195/2012 - Acrescenta parágrafo ao art. 6º da Medida Provisória nº 2.178-36, de
24 de agosto de 2001, para tornar a carne suína obrigatória nos cardápios das refeições
fornecidas pelo programa de alimentação escolar nas escolas.
- PL 2487/2011 - Altera a Lei nº 11.705, de 19 de junho de 2008, para dispor sobre a
degustação e a comercialização de vinhos, em estabelecimentos vinícolas instalados em
faixa de domínio de rodovia federal ou em terrenos contíguos a essa faixa, em zona
rural.
- PL 3186/2008 – isenta do Imposto de Renda da Pessoa Física os proventos de
aposentadoria ou reforma percebidos pelos portadores de doenças cérebro-vasculares
decorrentes de acidente vascular cerebral.
- INC 6587/2014 - Sugere que o governo federal adote uma série de medidas para o
aperfeiçoamento do desembaraço aduaneiro nos Portos Secos de fronteira no âmbito do
Mercosul.
- INC 6643/2014 - Sugere a inclusão da Universidade Federal do Pampa, Campus Dom
Pedrito, entre os organizadores da 39ª edição do Congresso Mundial da Uva e do Vinho,
previsto para o ano de 2016, no Brasil.
- INC 1728/2011 - Sugere ao Ministério das Cidades, a criação do Programa Nacional
de Equipamentos Urbanos para Pequenos Municípios, visando o atendimento aos
pequenos municípios com a aquisição de Patrulha Mecanizada Urbana.
- INC 2031/2011 - Sugere ao Poder Executivo a criação de programa de adequação de
trechos críticos de rodovias federais, com foco na terceira faixa.
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