Requerimento nº

/2019

(Da Sra Luizianne Lins)

Requeiro o desarquivamento das
proposições de minha autoria.

Senhor presidente,

Considerando o Art. 105, Parágrafo Único do Regimento interno da Câmara
dos Deputados requeiro de Vossa Excelência o desarquivamento das seguintes
proposições elencadas:
PL 4161/2015
Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que dispõe sobre o atendimento da
alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação
básica e dá outras providências, para estabelecer que os gêneros alimentícios
adquiridos no âmbito do PNAE deverão ser entregues pelos contratados no prazo de
validade igual ou inferior à metade do tempo total de validade dos referidos alimentos.
PL 7725/2017
Dispõe sobre a divulgação da Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013, que institui o
Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes
das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude - SINAJUVE, e
institui a Semana Nacional do Estatuto da Juventude.
PL 7292/2017
Altera o art. 121 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal,
para prever o LGBTcídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o
art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o LGBTcídio no rol dos
crimes hediondos.
PL 7290/2017
Dá nova redação ao art. 80 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, para ampliar as
condições de universalização dos serviços de telecomunicações no que tange às
pessoas com deficiência.
PL 9582/2018
Dispõe sobre os percentuais de reserva de vagas para pessoas com deficiência em
instituições federais de ensino.
PL 8989/2017
Acrescenta o art. 215-A ao Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal. Dados Complementares: Tipifica como crime o constrangimento sexual e qualquer
relação forçada ou não consentida em locais públicos,

PL 4990/2016
Determina a divulgação, na forma que especifica, do tempo estimado de vida útil de
prédios e demais edificações públicas, e dá outras providências.
PL 10864/2018
Institui o Dia Nacional de Luta contra o Fascismo.

PL 7291/2017
Altera o inciso II do art. 10 da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, para que a
jornada de atividade em estágio não ultrapasse 6 (seis) horas diárias, 30 (trinta) horas
semanais e 80% da jornada de trabalho da categoria profissional respectiva, no caso
de estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino
médio regular.
PL 2431/2015
Dispõe sobre o patrimônio público digital institucional inserido na rede mundial de
computadores e dá outras providências.
PL 8877/2017
Esta Lei dispõe sobre a obrigatoriedade do Plano de Prevenção de Incêndio e de
Graves Acidentes nas instituições de ensino em todo o território nacional.
PLP 238/2016
Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para incluir as ações de
combate à violência contra a mulher no rol de exceções à suspensão de transferências
voluntárias a entes da Federação inadimplentes.

Sala das Comissões, 01 de fevereiro de 2019.

Luizianne Lins
Deputada Federal – PT/CE

