REQUERIMENTO Nº
(Do Sr. Heitor Schuch)
Requer
Proposições.

o

desarquivamento

de

Senhor Presidente:

Nos termos do parágrafo único do art. 105 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, requeiro o desarquivamento das seguintes Proposições de
minha autoria:
PL 10922/2018, que “Altera o § 2º do Art. 5º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de
2003, que trata do registro de arma de fogo no órgão competente”.
PL 10897/2018, que “Estabelece o início da hora de verão, em parte do território
nacional, a partir do dia 02 (dois) de novembro e altera o Decreto-Lei nº 4.295, de 13 de
maio de 1942”.
PL 10154/2018, que “Altera o Art. 132 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, para
permitir 2 (duas) reconduções ao cargo de Conselheiro Tutelar”.
PL 8053/2017, que “Acrescenta parágrafo ao art. 44 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro
de 1995 (Lei dos Partidos Políticos), para exigir que os partidos informem, em suas
prestações de contas, as remunerações pagas a seus dirigentes e funcionários com
recursos oriundos do Fundo Partidário”.
PL 6548/2016, que “Dispões sobre a formatação de preços ao consumidor de
combustíveis”.
PL 4920/2016, que “Dispõe sobre prazo para retirada de equipamentos eletrônicos,
máquinas e motores entregues a prestadores de serviços de assistência técnica”.

PL 3800/2015, que “Regulamenta o art. 239, §4º da Constituição Federal de 1988, para
criar a contribuição adicional destinada ao fundo de amparo ao trabalhador - FAT, para
fins de proteção ao emprego e seguro-desemprego”.
PL 3799/2015, que “Altera a Lei nº 11.312, de 27 de junho de 2006, para extinguir o
benefício fiscal que reduz a zero a alíquota do imposto de renda incidente sobre os
rendimentos produzidos por títulos públicos adquiridos quando resgatados ou
remetidos ao exterior”.
PL 3798/2015, “Altera a Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, para tributar os
rendimentos dos acionistas, cotistas e sócios de empresas e bancos oriundos da
distribuição de lucros e dividendos, sob a forma de juros sobre o capital próprio - JCP,
pelo Imposto de Renda e extinção da permissão legal das empresas e dos bancos
abaterem do imposto de renda os pagamentos que efetuaram com ...
PL 2212/2015, que “Altera o art. 83 da Lei 11.101/2005, que trata da Recuperação
Judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, para
incluir novo credor com privilégio especial na classificação dos créditos na falência”.
PL 1954/2015, que “Altera a redação do art. 272 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal - para aumentar a pena para o crime de falsificação,
corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios, tornando
o investigado passível de prisão temporária”.
PL 300/2015, que “Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, para desobrigar as máquinas agrícolas do registro e
licenciamento anual”.

Sala das Sessões, em 04 de fevereiro de 2019.

Deputado HEITOR SCHUC (PSB/RS)

