REQUERIMENTO Nº______2019
(Do Sr. Hélio Leite)

Requer o desarquivamento das proposições
de sua autoria.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 105, parágrafo único,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o desarquivamento das proposições,
de minha autoria, relacionadas abaixo:
Proposição
PEC 2/2015
PL 330/2015

PL 331/2015

PL 1480/2015

PL 332/2015

PL 1601/2015

Ementa
Altera o art. 166 da Constituição Federal, para tornar
obrigatória a execução da programação orçamentária que
especifica.
Isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) as vans
e motos destinadas ao transporte coletivo de passageiros.
Cria a Contribuição de Intervenção no Domínio EconômicoCIDE incidente sobre os direitos de transmissão de imagem da
entidade de administração nacional do futebol brasileiro.
Altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, obrigando as
emissoras de rádio AM e FM a divulgarem gratuitamente
informações sobre eventos culturais.
Altera a Medida Provisória nº 2.157-5, de 24 de agosto de
2001, que cria a Agência de Desenvolvimento da Amazônia –
ADA e extingue a Superintendência de Desenvolvimento da
Amazônia – SUDAM.
Determina que seja pontuado, para efeito do exame de títulos
em concursos públicos voltados para cargos relacionados à
área de segurança pública no âmbito da União, serviço militar
obrigatório prestado nos termos do art. 143 da Constituição
Federal, e dá outras providências.

PL 1690/2015

PL 2530/2015

PL 2790/2015

PL 3020/2015

PL 3074/2015

PL 964/2015

PLP 61/2015

PLP 78/2015
PL 8571/2017

PRC 282/2017

PL 10250/2018

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de
diretrizes e bases da educação nacional, para tornar
obrigatória a presença de tradutor e intérprete de
Libras - Língua Portuguesa, para viabilizar o acesso à
comunicação, à informação e à educação de alunos
surdos.
Dispõe sobre os delitos de homicídio e de lesão corporal
praticados em face de guarda municipal ou de agente de
trânsito, no exercício da função ou em decorrência dela, ou
contra seu cônjuge companheiro ou parente consanguíneo até
terceiro grau, em razão dessa condição.
Altera-se o art. 4º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
para tratar da divulgação obrigatória, por parte das emissoras
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, de ações, programas
ou campanhas promovidas por órgãos públicos nas três
esferas de poder que atendam aos preceitos de interesse
público ou de utilidade pública.
Altera dispositivo da Lei nº 9.503, de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, para vincular a placa de
identificação do veículo ao seu proprietário.
Cria o instituto da família hospedeira, destinado ao
estabelecimento de vínculos entre crianças e adolescentes
vivendo em abrigos com pessoas da comunidade.
Altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, para dispor
sobre a priorização dos municípios localizados até dez
quilômetros ao redor das margens dos reservatórios das
usinas hidrelétricas e das suas redes de transmissão de energia
no processo de universalização dos serviços públicos de
energia elétrica no meio rural.
Trata do local de cobrança do ISS incidente sobre operações de
leasing e sobre transações comerciais com cartão de crédito e
cartão de débito.
Altera a Lei Complementar n. 79, de 7 de janeiro de 1994, que
cria o Fundo Penitenciário Nacional - Funpen.
Altera os artigos 429 e 430 da Consolidação das Leis do
Trabalho, a fim de facilitar a contratação de aprendizes pelas
microempresas e pelas empresas de pequeno porte.
Altera o art. 227 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, aprovado pela Resolução nº 17, de 1989, para
possibilitar o registro de presença das sessões deliberativas
por meio dos sistemas biométricos instalados nos Gabinetes
Parlamentares e lideranças.
Dispõe sobre a oferta de linha de crédito em bancos públicos
para financiamento de imóvel residencial para os membros
das Forças Armadas, nas condições que especifica.

Sala da Comissão, em 05 de fevereiro de 2019.

HÉLIO LEITE
Deputado Federal/DEM-PA

