REQUERIMENTO Nº

, DE 2018

(Do Sr. Deputado HILDO ROCHA e Da Sra. Deputada LAURA CARNEIRO)

Requer a minha inclusão como coautor
nas proposições abaixo relacionadas, todas
de autoria da Deputada Federal Laura
Carneiro.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exa., nos termos regimentais, a minha inclusão
como coautor nas proposições abaixo relacionadas, todas de autoria da
Deputada Federal Laura Carneiro:

PL 7159/2002 que “Isenta do pagamento de pedágio os veículos automotores
de duas rodas, em rodovias federal
PL 284/2003 que “Isenta do pagamento de pedágio os veículos automotores de
duas rodas, em rodovias federal.
PL 6753/2006 que” Isenta do pagamento de pedágio os veículos automotores
de duas ou três rodas”.
PL 3482/2015 que “Dispõe sobre a concessão de empréstimo financeiro a
pessoas que queiram empreender e gerar emprego e renda, criando o
programa "Talento Empreendedor".
PL 4331/2016 que “Altera a Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, e a Lei nº
11.977, de 7 de julho de 2009, para dispor sobre a garantia do empreiteiro pela
solidez e segurança das obras realizadas nos programas habitacionais”.
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PL 4332/2016 que “Dispõe sobre o programa de incentivo ao uso de energia
solar e de outras fontes renováveis em edificações multifamiliares, comerciais
ou mistas e unifamiliares em condomínios horizontais ou verticais e dá outras
providêncis”.
PL 4991/2016 que” Acrescenta § 2º ao art. 1º da Lei nº 8.004, de 14 de março
de 1990, que "Dispõe sobre transferência de financiamento no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação, e dá outras providências", para fins de
conceder ao cessionário de mútuo habitacional legitimidade para propor ação
contra o agente financeiro”.
PL 5267/2016 que “Dispõe sobre a inclusão das permissionárias do transporte
público

coletivo

alternativo

urbano

de passageiros no

Programa

de

Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana - Pró- Transporte, que
atua no âmbito da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e da Política
Setorial de Transporte e da Mobilidade Urbana”.
PL 5652/2016 que “Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, para dispor
sobre o não completamento de chamadas não identificadas”.
PL 5766/2016 que “Estabelece critérios mínimos para a outorga do título de
Capital Nacional”.
PL 5943/2016 que “Dispõe sobre a garantia legal dos veículos automotores de
via terrestre produzidos, montados ou vendidos no País, e dá outras
providências”.
PL 7203/2017 que “Altera a Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010,
acrescentando os beneficiários e segmentos do setor espacial brasileiro
contemplados no Regime Especial para a Indústria Aeroespacial”.
PL 8622/2017 que “Altera a Lei nº 9.696, de 1º de setembro de 1998, para
dispor sobre as atribuições dos Profissionais de Educação Física”.
PL 9956/2018 que “Institui o Programa Reservistas em Ação por Cidadania,
dispõe sobre o treinamento e aproveitamento profissional do Reservista
Cidadão e dá providências correlatas”.
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PL 10203/2018 que “Dispõe sobre os subsídios aos preços do gás liquefeito de
petróleo aos consumidores finais, e dá outras providências”.
PRC 320/2018 que “Dispõe sobre os subsídios aos preços do gás liquefeito de
petróleo aos consumidores finais, e dá outras providências”.

Sala das Sessões em 19 de dezembro de 2018.

Deputado Federal HILDO ROCHA

Deputada Federal LAURA CARNEIRO

