REQUERIMENTO Nº

DE 2019.

(Da Sra. Soraya Santos)

Requer

o

desarquivamento

das

proposições que menciona.

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, relacionados abaixo:

PEC 54/2015

PL 1551/2015
PL 2902/2015

PL 5125/2016

PL 10148/2018

PL 10592/2018

Acrescenta incisos aos art. 158 e art.
159 da Constituição Federal, que
dispões sobre repartição de receitas
tributárias.
Concede incentivos fiscais do imposto
de renda, nas condições que
especifica.
Institui a padronização de tamanho de
peças de vestuário.
Altera o art. 31 da Lei nº 9.636, de 15
de maio de 1998, para dispor sobre a
doação de imóveis da União a
entidades sem fins lucrativos das
áreas de saúde e educação nas
condições que menciona.
Estabelece a dedutibilidade do
imposto de renda para as doações a
entidades sem fins lucrativos de
proteção aos animais.
Incluir a Neuromielite Óptica/Espectro
da Neuromielite Óptica - NMO/ENMO
entre as doenças que permitem a
concessão, sem período de carência,
de auxílio-doença e aposentadoria por
invalidez

PL 10712/2018

PL 10971/2018

PLP 59/2015

PLP 318/2016

PRC 318/2018

Altera artigos da Lei n° 12.318, de
2010 e da Lei n° 8.069, de 1990 Estatuto da Criança e do Adolescente,
de modo a modificar procedimentos
relativos à alienação parental.
Acrescenta dispositivos à Lei nº
9.696, de 1º de setembro de 1998,
que dispõe sobre a regulamentação
da Profissão de Educação Física e
cria os respectivos Conselho Federal
e Conselhos Regionais de Educação
Física, para regular o contrato de
parceria na prestação de serviços de
Educação Física.
Altera a Lei Complementar nº 116, de
31 de julho de 2003, para definir o
local da incidência do Imposto sobre
Serviços (ISS) nas operações com
Cartão de Crédito ou de Débito.
Dispõe sobre os efeitos tributários do
contrato de advogado associado.
Suprimir a precedência dos projetos
de iniciativa do Senado Federal sobre
projetos de iniciativa de Deputados.

Brasília, 05 de fevereiro de 2019.

Deputada SORAYA SANTOS
(PR-RJ)

