CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO Nº

/2019
(Do Sr. Damião Feliciano– PDT/PB)

Requer o desarquivamento das Projetos de
Lei sob os numeros:


PL5853/2009 “ Acrescenta inciso ao art. 1º
da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990,
que "dispõe sobre os crimes hediondos,
nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da
Constituição Federal, e determina outras
providências".
 PL 3631/2012
Dispõe sobre o financiamento imobiliário,
com recursos do Fundo Nacional de
Segurança Pública , em atenção aos
policiais militares.
 PL 4538/2012
Altera a redação do art. 11 da Lei nº
8.213, de 1991, para, por expresso, fazer
constar como segurado obrigatório o
menor aprendiz.
 PL 4697/2012
Dispõe sobre reserva de vagas para alunos
oriundos da rede pública de ensino nos
contratos e convênios de estágio.


PL 5599/2013
Estabelece regras para o reajuste da taxa
de expedição de passaporte comum a
brasileiro e dá outras providências.
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PL 8175/2014
Dispõe sobre a criação do Fundo de
Incentivo ao Esporte destinado a financiar
projetos que objetivem exclusivamente
promover o desenvolvimento da prática
desportiva no País.



PL 1649/2015
Assegura prioridade de vagas em escolas
públicas aos filhos e dependentes de
pessoas com deficiência, próximas às
respectivas residências.



PL 2721/2015
Altera a Lei nº Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro
996, que
"Estabelece
as
diretrizes e bases da educação nacional.
Dados Complementares: Garante a oferta
sistemática de classes de Educação de
Jovens e Adultos - EJA, em todos os
segmentos e, em, no mínimo, dois turnos.



PL 5382/2016
Proíbe
a
realização
de
trote
em
estabelecimentos educacionais de ensino
superior; acrescenta o art. 146-A ao
Código Penal para tipificar o trote como
crime, além de estabelecer causa de
aumento de pena se do trote resultar
morte.
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PL 6496/2016
Institui o Selo Empresa Incentivadora da
Educação do Trabalhador e dá outras
providências.



PL 6946/2017
Dispõe sobre o uso inadequado da imagem
da mulher em campanhas publicitárias
destinadas à venda de produtos de
consumo.



PL 6947/2017
Altera o artigo 1º da Lei 10.260, de 12 de
julho de 2001 , que dispõe sobre o Fundo
de Financiamento ao Estudante do Ensino
Superior - FIES.



PL 7060/2017
Altera a lei 12.232, de 29 de abril de 2010,
para garantir a diversidade étnica e de
gênero nos serviços de publicidade
contratados pela administração pública.



PL 7061/2017
Altera a lei 10.741, de 1º de outubro de
2003, que dispõe sobre o Estatuto do
Idoso, para incluir o direito à mobilidade.
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PL 8170/2017
Altera a Lei 12.340, de 1º de dezembro de
2010.
Dados Complementares: Aperfeiçoa a
execução de ações de prevenção em áreas
de risco de desastres naturais.



PL 8171/2017
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que "institui o Código de Trânsito
Brasileiro", para dispor sobre o uso de
faróis.
 PL 8618/2017
Altera a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para definir
que a oferta de educação infantil em
creches e pré-escolas por parte dos
Municípios estende-se às zonas urbanas e
rurais.


PL 8619/2017
Altera a Lei n.º 12.816, de 5 de junho de
2013, para permitir que os veículos
adquiridos para transporte de estudantes
por meio de apoio da União possam ser
utilizados para o transporte intermunicipal
ou interestadual, conforme regulamentação
dos Estados, Distrito Federal e Municípios...



PL 10258/2018
Altera a lei 7.347, de 24 de julho de 1985,
para incluir a negligência educacional entre
as ações de responsabilidade regidas pela
referida lei.
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Senhor Presidente:
Requeremos, nos termos do art. 105, parágrafo
único, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja os Projetos
de Lei, PL 5853/2009 - PL 3631/2012- PL 4538/2012 - PL 4697/2012 PL 5599/2013 - PL 8175/2014 - PL 1649/2015 - PL 2721/2015 - PL
5382/2016 - PL 6496/2016 - PL 6946/2017 - PL 6947/2017 - PL
7060/2017 - PL 7061/2017 - PL 8170/2017 - PL 8171/2017 - PL
8618/2017 - PL 8619/2017 e o PL 10258/2018, de autoria deste
parlamentar, DESARQUIVADO.

Sala das Sessões, 07 de fevereiro de 2019.

Deputado Damião Feliciano
PDT/PB

