REQUERIMENTO Nº
DE 2015
(Do Sr. Deputado Paulo Pimenta)

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 das proposições
a seguir relacionadas, que são de minha autoria:
PEC-392/2005 Dá nova redação ao inciso IV do art. 3º e ao inciso XXX do art. 7º da
Constituição Federal.
PEC-381/2005 Dá nova redação ao art. 150, VI, d, da Constituição Federal.
PEC-137/2007 Dá nova redação ao § 19 do art. 40 da Constituição Federal, para
estender o direito a abono de permanência em atividade aos servidores portadores de
deficiência ou que exerçam atividades de risco.
PEC-386/2009

Altera

dispositivos

da

Constituição

Federal

para

estabelecer

a

necessidade de curso superior em jornalismo para o exercício da profissão de jornalista.
PEC-499/2010 Altera o inciso IV e acrescenta o § 10º ao art. 144 da Constituição
Federal. Explicação: Inclui a Perícia Oficial Criminal como um órgão da Segurança
Pública.
PL-697/2003 Acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para permitir a

movimentação de conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS para
pagamento de parcela das taxas e mensalidades do ensino superior.
PL-685/2003 Altera a redação dos arts. 126 e 243 que tratam respectivamente da
baixa de registro de veículos e das obrigações das empresas seguradoras nas ocorrências
de perda total, na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro.

PL-4159/2004 Modifica a Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966, que "dispõe sobre a
remuneração

de

profissionais

diplomados

em

Engenharia,

Química,

Arquitetura,

Agronomia e Veterinária", para estendê-la aos Técnicos Industriais.
PL-2875/2004 Modifica a Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966, que "dispõe sobre a
remuneração

de

profissionais

diplomados

em

Engenharia,

Química,

Arquitetura,

Agronomia e Veterinária", para estendê-la aos Técnicos Agrícolas.
PL-3801/2004 Institui o "Dia Nacional do Vinho", a ser comemorado no primeiro
domingo do mês de junho. Explicação: A ser comemorado no primeiro domingo do mês
de junho.
PL 3345/2004 Estabelece incentivos à contratação de empregados com mais de 40
anos de idade.
PL-5329/2005 Altera dispositivos processuais penais sobre oitiva da vítima, em caso de
crimes cometidos contra criança ou adolescente.
PL-6591/2006 Altera a redação do inciso II, do § 2º, do artigo 3º da Lei nº 9.099, de
26 de setembro de 1995 e do parágrafo único do art. 2º, da Lei nº 10.259, de 12 de
julho de 2001.
PL-6590/2006 Modifica a Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995, proibindo a cobrança
de assinatura por pontos adicionais instalados no domicílio do assinante de serviço de TV
a cabo.
PL-1963/2007 Acrescentam-se dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal.
PL-1956/2007 Acrescenta o art. 6º-A à Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para
regulamentar os serviços de atendimento presencial ou à distância oferecidos ao
consumidor.
PL-1798/2007 Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de escritórios regionais das
concessionárias de serviços públicos.
PL-752/2007 Modifica o artigo 46 da lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que
altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências
PL-474/2007 Dá aos serviços de assistência judiciária das Universidades os mesmos
benefícios da Assistência Judiciária dos Estados.
PL-457/2007

Determina

a

instalação

de

sistemas

de

eletromagnéticos em penitenciárias e dá outras providências.

rastreamento

de

sinais

PL-5744/2009 Obriga a construção e manutenção de estações de apoio ao usuário, no
âmbito das concessões rodoviárias federais. Explicação: Altera a Lei nº 10.233, de 2001.
PL-5379/2009 Acrescenta o § 6º ao art. 43 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, "que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências", para vedar
a criação e manutenção de banco de dados e cadastro relativos a informações
pertinentes à prestação de serviços educacionais.
PL-5218/2009 Dispõe sobre a reserva de percentual de cargos e empregos, na
Administração Pública Federal, a serem providos por pessoas portadoras de deficiência,
nos termos do art. 37, VIII, da Constituição.
PL-5159/2009 Altera a Lei nº 10.951 de 22 de setembro de 2004, que reorganiza o
Quadro Especial de Terceiros-Sargentos do Exército.
PL-4991/2009 Determina que a oferta e apresentação de produtos que compõem a
Cesta Básica Nacional venham com a informação do preço por unidade de medida nas
etiquetas.
PL-4945/2009 Adota medidas de estímulo à liquidação ou regularização de dívidas
originárias do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES.
PL-4863/2009 Autoriza o Poder Executivo a instituir o adicional por atividade de risco
para os vigilantes de Instituições Federais de Ensino Superior, Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia - IFETS, Escolas Técnicas Federais - ETFs, Escolas
Agrotécnicas Federais - EAFs, Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais e de
Instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica.
PL-4805/2009 Acrescenta o art. 13-A e altera o art. 14 da Lei nº 9.709, de 18 de
novembro de 1998, para permitir subscrição de projetos de lei de iniciativa popular por
meio de assinaturas eletrônicas.
PL-6412/2009 Determina a oferta de canais avulsos no serviço de televisão por
assinatura.
PL-7707/2010 Dá nova redação ao art. 9º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de
1995, que institui os Juizados Especiais criados pela União, pelo Distrito Federal e pelos
Estados para conciliação, processo, julgamento e execução nas causas de sua
competência.
PL-7592/2010 Estabelece o Estatuto da Segurança Privada, normas para o exercício
das atividades, constituição e funcionamento das empresas privadas que exploram os

serviços de segurança, planos de segurança de estabelecimentos financeiros, e dá outras
providências.
PL-7548/2010 Altera dispositivos da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, que dispõe
sobre segurança para estabelecimentos financeiros.
PL-7535/2010 Altera a Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, concedendo ao órgão
fundiário federal preferência na aquisição de imóvel rural penhorado.
PL-7412/2010 Dispõe sobre procedimentos do Poder Judiciário dos Estados e do
Distrito Federal para a aplicação dos recursos provenientes de depósitos judiciais sob
aviso à disposição da Justiça em geral, e sobre a destinação dos rendimentos líquidos
auferidos dessa aplicação, e dá outras providências.
PL-7403/2010

Dispõe

sobre

a

isonomia

salarial,

benefícios

e

vantagens

dos

empregados das empresas estatais, federais, admitidos a partir das Resoluções nº 10, de
30 de maio de 1995, e nº 9, de 8 de outubro de 1996, do Conselho de Coordenação e
Controle das Estatais - CCE/DEST.
PL-7402/2010 Denomina REITOR GILBERTO AQUINO BENETTI, o trecho da BR-287,
entre o entroncamento com a RS-287 e entroncamento BR-158, faixa Nova de Camobi,
em Santa Maria, estado do Rio Grande do Sul.
PL-7400/2010 Altera a Lei nº 10.233 de 5 de junho de 2001, dispondo sobre a vistoria
de rodovias federais.
PL-7399/2010 Dispõe sobre a instituição do Dia Nacional do Vigilante.
PL-1071/2011 Torna hediondo o homicídio de policiais e de agentes penitenciários.
PL-756/2011 Dispõe sobre normas de equidade de gênero e raça, de igualdade das
condições de trabalho, de oportunidade e de remuneração no serviço público.
PL-703/2011 Modifica a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, estendendo as restrições
da publicidade de bebidas alcoólicas a cervejas e assemelhados.
PL-4866/2012 Determina que sejam divulgados os valores gastos com publicidade
pelos órgãos e entidades da Administração Pública federal.
PL-4865/2012 Estabelece a obrigatoriedade da publicação, em todo material de
divulgação, do valor total de recursos públicos recebidos e do percentual representado
por tais recursos, no custo total das propagandas Governamentais, Institucionais e de
eventos culturais financiados por recursos públicos.

PL-4343/2012 Desonera os materiais escolares que especifica do pagamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, da Contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS.
PL-4291/2012 Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que "Dispõe sobre a
proteção do consumidor e dá outras providências", para regular as informações relativas
a tarifas bancárias.
PL-4290/2012 Concede isenção e redução de alíquotas da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS e da Contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP sobre as
receitas de vendas de ovinos e derivados, classificados nos códigos 0104.10, 0504.00.12,
41.02, 41.05, 4112.00.00, 4302.19.10, todos da Nomenclatura Comum do MERCOSUL.
PL-4199/2012 Desonera as operações com bicicletas, suas partes, peças e acessórios,
do pagamento do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, da Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS.
PL-4169/2012 Altera a Lei nº 9.277, de 10 de maio de 1996, isentando do pagamento
das tarifas de pedágio, os usuários da rodovia residentes e trabalhadores dos municípios
em que se encontram as praças de cobrança de pedágio.
PL-3905/2012 Denomina o trecho da BR 158, entre a cidade de Santa Maria e a cidade
de Rosário do Sul, como "Rodovia Dr. Mário Ortiz de Vasconcellos"
PL 7598/2014 Denomina os túneis da rodovia BR- 101/RS em Osório-RS, como “Túneis
Eng. Leonardo Redaelli”.
PL 7711/2014 Altera o Art. 1º da Lei nº 6091 de 15 de agosto de 1974, que dispõe
sobre o fornecimento gratuito de transporte, em dias de eleição, a eleitores residentes
nas zonas rurais, e dá outras providências.
PL 7712/2014 Altera o Art. 137 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, que institui o
Código Eleitoral.

Brasília, em 05 de fevereiro de 2015.

Deputado Paulo Pimenta
PT/RS

