REQUERIMENTO Nº

, DE 2018

(Dos Srs. Deputado Sergio Vidigal e Deputado Dr. Jorge Silva)

Requer a minha inclusão como coautor
nas proposições abaixo relacionadas, todas
de autoria do Deputado Federal Dr. Jorge
Silva.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., nos termos regimentais, a minha inclusão
como coautor nas proposições abaixo relacionadas, todas de autoria do
Deputado Federal Jorge Silva:
 10361/2018 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de o Governo Federal
utilizar energia fotovoltaica em suas edificações públicas e altera a Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, para dispor sobre a obrigatoriedade de
estabelecer margem de preferencia para fornecedores que utilizem em
seus produtos, serviços e obras a energia solar fotovoltaica; e dá outras
providências.

 PL 9197/2017 - Institui o Dia Nacional da Lembrança do Holocausto, a
ser comemorado, anualmente no dia 16 de abril.

 PL 7438/2017 - Acrescenta parágrafo único ao art. 391-A da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para dispor sobre a
estabilidade provisória da empregada adotante.

 PL 6011/2016 - Institui a Semana nacional de atenção à saúde do
homem.
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 PL 4794/2016 - Altera a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, a Lei nº
10.257, de 10 de julho de 2001, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002,
e a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007.

 PL 4615/2016 - Altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e dá outras
providências, para determinar que a alocação de recursos federais para
obras estaduais e municipais seja condicionada à existência de projeto
básico.

 PL 4549/2016 - Dispõe sobre o contrato de seguro de automóveis para
vedar a exceção de cobertura aos danos causados por efeitos de
fenômenos da natureza e do clima.

 PL 2195/2015 - Institui o Programa Nacional para o Fortalecimento da
Mineração de Pequeno Porte (PRONAMP), e cria o Fundo de Apoio à
Mineração de Pequeno Porte (FAMP).

 PL 1448/2015 - Altera o art. 151 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá
outras providências, para incluir a esclerose múltipla entre as doenças
que permitem a concessão, sem período de carência, de auxílio-doença
e aposentadoria por invalidez.

 PL 1444/2015 - Altera o art. 1º da Lei nº 10.449, de 9 de maio de 2002,
que dispõe sobre a comercialização de preservativos masculinos de
látex de borracha.
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 PL 1015/2015 - Altera a Lei nº 4.119, de 27 de agosto de 1962, que
"Dispõe sobre os cursos de formação em psicologia e regulamenta a
profissão de psicólogo", para fixar o piso salarial da categoria.
 PL 7755/2014 - Institui redução do imposto de renda sobre o ganho de
capital auferido na alienação de terras para o Programa Nacional de
Crédito Fundiário.

 PL 7628/2014 - Acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de
maio de 1990, para autorizar a movimentação da conta vinculada do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) quando o trabalhador
ou qualquer de seus dependentes for portador das formas crônicas da
hepatite B ou C.

 PL 7417/2014 - Concede isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) para os veículos utilizados no transporte de
pessoas portadoras de hepatopatia grave, nas condições que determina.

 PL 6669/2013 - Institui o mês "Novembro Azul", dedicado a ações de
prevenção ao câncer de próstata e de promoção da saúde do homem.

 PL 6001/2013 - Estabelece a equiparação entre o agricultor familiar e o
empreendedor familiar rural com os assentados do Programa Nacional
da Reforma Agrária em matéria de benefícios, programas e serviços.

 PL 6000/2013 - Dispõe sobre parcelamento de débito do produtor rural
pessoa física referente às contribuições sociais de que tratam os arts.
21, 25 e 25-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
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 PL 5924/2013 - Altera a Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que
"regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do
planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras providências".
 PL 5923/2013 - Torna obrigatório o pagamento de tratamentos na rede
privada quando os hospitais públicos não dispuserem de vagas,
equipamentos ou medicamentos para o atendimento de portadores de
neoplasias malignas.
 PL 5922/2013 - Obriga o Sistema Único de Saúde e os planos e seguros
privados de assistência à saúde a fornecerem tratamento integral e
adequado da incontinência urinária.
 PL 5788/2013 - Altera a Lei nº 7.670, de 8 de setembro de 1988, e o art.
186 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para incluir os
portadores das formas crônicas da hepatite B ou da hepatite C.
 PL 4329/2012 - Altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe
sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV e a regularização
fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2018.

Deputado Federal Sergio Vidigal

Deputado Federal DR. JORGE SILVA
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