Requerimento de Desarquivamento
(Do Senhor Deputado Sergio Souza)
Requer o desarquivamento
das
proposições
que
menciona.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exª o desarquivamento das
seguintes proposições:

 PL 1838/2015 Altera o art. 13 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, para reduzir as tarifas de fornecimento de energia elétrica às
universidades públicas.
 PL 1839/2015 Altera a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, que
regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o
aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art.
2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e
dá outras providências, para modificar requisito de que o Agente
Comunitário de Saúde resida na área da comunidade em que atuar,
a fim de exigir apenas que o profissional resida na área do município
em que atuar.
 PL 1840/2015 Altera a Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que
dispõe sobre o serviço voluntário, para prever o aproveitamento de
serviços prestados a esse título como créditos acadêmicos de
cursos de nível superior.
 PL 7878/2017 Estabelece a dedutibilidade do imposto de renda para
as doações a entidades sem fins lucrativos de proteção aos animais.

 PL 8804/2017 Inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro
de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação, o trecho
rodoviário que especifica.

 PL 8821/2017 Acrescenta § 8º ao art. 11 da Lei nº 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, que altera a legislação tributária federal e dá
outras providências, para dispor que não se aplica o limite de
dedução do imposto devido na declaração de rendimentos, na
hipótese de contribuição adicional para equacionamento de
resultado deficitário dos planos de benefícios de entidade fechada
de previdência complementar.

 PL 9853/2018 Denomina "Rodovia Moacir Micheletto" o trecho da
BR 163 entre os municípios de Guaíra e Marechal Cândido Rondon,
no Estado do Paraná.

Brasília, em 04 de fevereiro de 2019.

Sergio Souza
MDB/PR

