REQUERIMENTO Nº

, DE 2019

Solicita desarquivamento de
proposições.

Senhor Presidente,
Com fulcro no art. 105, parágrafo único, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, vem respeitosamente requerer a Vossa
Excelência a o desarquivamento das seguintes proposições:
1. PEC 231-2016 – Altera o art. 155, III, da Constituição Federal para
instituir nova base de cálculo para o imposto sobre a propriedade
de veículos automotores (IPVA).
2. PEC 317/2017 – Acrescenta inciso XXIII ao art. 37 da Constituição
Federal, para tornar obrigatória a instituição, no âmbito da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de carreiras
especializadas em gestão governamental.
3. PLP 1046/2015 - Denomina "Rodovia Senador João Ribeiro" o
trecho urbano da rodovia BR- 153, do km 134,8 ao km 147,8 situado
na cidade de Araguaína, no Estado do Tocantins.
4. PL 1231/2015 - Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para
incluir mecanismos de facilitação da contratação de pessoas com
deficiência na iniciativa privada e medidas de compensação a serem
adotadas quando a cota mínima não puder ser alcançada por razões
alheias
à
vontade
do
empregador.
5. PL 1343/2015 - Denomina "Rodovia prefeito João Cruz" o trecho
urbano da rodovia BR- 153, do Km 668,2 ao Km 673,7 situados na
cidade de Gurupi, no Estado do Tocantins.
6. PL 2967/2015- Dispõe sobre a obrigatoriedade de ''palhaços de
hospital'' nos hospitais públicos com serviços de pediatria, abrigos
públicos para idosos e manicômios públicos.

7. PL 3145/2015 - Acrescenta inciso aos artigos 1.962 e 1.963 da Lei n°
10.406, de 2002, Código Civil, de modo a possibilitar a deserdação
nas hipóteses de abandono.
8. PL 3287/2015 - Dispõe sobre a alienação fiduciária em garantia,
revoga o Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, altera a
redação de dispositivo da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 Código Civil.
9. PL 3326/2015 - Estabelece critérios para a definição de deficiência
auditiva aplicável aos candidatos que concorrem às vagas
reservadas para pessoas com deficiência em concursos públicos.
10. PL 4304/2016 - Dispõe sobre concessão de isenção de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física - IRPF do valor recebido a título de
terço adicional de férias nos termos do art. 7º, XVII, da Constituição
Federal
11. PL 4482/2016 - Institui o Fundo Nacional de Apoio às Vítimas de
Microcefalia - FNAVM.
12. PL 4926/2016 - Concede isenção de tributos federais para a
importação de equipamentos e componentes destinados ao
treinamento de atletas.
13. PL 5161/2016 - Dispõe sobre isenção de Imposto sobre produtos
industrializados incidentes sobre bicicletas e seus acessórios.
14. PL 5824/2016 – Institui a equalização das tarifas de energia elétrica
no
Brasil
e
dá
outras
providências.
15. PL 6126 /2016 - Altera a Lei nº 8899, de 29 de junho de 1994,
estendendo às pessoas portadoras de doenças graves ou crônicas e
aos acompanhantes o benefício do passe livre no sistema de
transporte
coletivo
interestadual.
16. PL 6409/2016 - Concede pensão especial para o doente com
microcefalia por infecção causada pelo vírus Zika, em tratamento
no Sistema Único de Saúde- SUS, e dá outras providências.

17. PL 6413/2016 – Cria o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico
das Tecnologias de Informação e Comunicação- Funtics, e incentiva
a inclusão digital e o desenvolvimento local de produtos e serviços
de tecnologia de informação e comunicação. Explicação: Altera a Lei
nº 9.998, de 200 e a Lei nº 11.196, de 2005.

18. PL 7544/2017 – Reconhece o Artesanato em Capim Dourado como
manifestação
da
cultura
nacional.

Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2019.

Vicentinho Júnior
Deputado Federal
(PR/TO)

