REQUERIMENTO:
(DO SR° LINCOLN PORTELA)

Requer o desarquivamento de proposições.

Senhor Presidente:
Nos termos do § único do Art° 105, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, requeiro à Vossa Excelência, o desarquivamento dos projetos de lei a
seguir relacionados, que são de minha autoria:
PL 1480/2003 - Obriga a divulgação de advertência sobre obesidade em
embalagens de produtos altamente calóricos.
PL 1557/1999 - Dá nova redação ao § 4º do art. 68 e art. 99 da Lei nº 9.610, de 19
de fevereiro de 1998, que "Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos
autorais e dá outras providências".
PL 2330/2003 - Altera o artigo 206 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 Código Civil -, para estabelecer o prazo prescricional de vinte anos para ação de
responsabilidade civil decorrente de moléstias profissionais contraídas por
trabalhadores em decorrência de atividades insalubres, e dá outras providências.
PL 2923/2004 - Dispõe sobre a dispensa de vestibular nas universidades públicas
federais para maiores de sessenta anos de idade.
PL 2967/2004 - Dispõe sobre a proibição do porte de armas brancas e dá outras
providências.
PL 3223/2004 - Dispões sobre formação de navegação amadora e da outras
providências.
PL 373/2003 - Institui cotas para idosos nas instituições públicas de educação
superior.
PL 374/2003 - Assegura aos idosos o direito de dispor, prioritariamente, de assentos
em estações e terminais de transporte de passageiros.
PL 4032/2001 - Estabelece critérios no detalhamento de faturas telefônicas e dá
outras providências.
PL 4216/2004 - Dispõe sobre a inclusão de quadras poliesportivas nos projetos de
construção de novos loteamentos públicos.
PL 4228/2004 - Dispõe sobre as diretrizes gerais da política pública para promoção
da cultura de paz e dá outras providências.

PL 4375/2004 - Acrescenta parágrafo ao art. 45 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro
de 1997, que estabelece "normas para as eleições".
PL 4376/2004 - Altera a Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, para dispor sobre
as infrações contra as Leis de Finanças Públicas.
PL 6040/2005 - Suspende os procedimentos de seleção para o acesso ao corpo
discente das faculdades de Direito, nos casos previstos.
PL 6113/2005 - Altera a Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977, para dispor sobre
a remuneração do estágio do estudante de medicina.
PL 6114/2005 - Cria o Fundo de Investimentos dos Depósitos Compulsórios de
Servidores Públicos Federais e dá outras providências
PL 6133/2002 - Altera os Art. 20 e Art. 22 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
que trata do benefício de prestação continuada aos idosos e portadores de
deficiência e dos benefícios eventuais da Assistência Social.
PL 6250/2005 - Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os
Planos de Benefícios da Previdência Social, para vedar os descontos para
pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento
mercantil.
PL 6958/2006 - Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI na aquisição de automóveis para utilização por representantes comerciais.
PL 7046/2006 - Altera a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, concedendo às
emissoras de Radiodifusão Comunitária o direito de veicular conteúdos
estritamente religiosos.
PL 7542/2006 - Altera a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, estabelecendo
limite para a cobertura dos sinais transmitidos pelas emissoras de Radiodifusão
Comunitária.
PL 7547/2006 - Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que
"Dispõe sobre a Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)".
PL 7578/2006 - Altera a Consolidação das Leis do Trabalho para exigir a realização
de avaliação psicológica pré-admissional por parte do empregado que trabalhará
com crianças e adolescentes.
PL 906/2003 - Institui a "Semana de Orientação quanto às doenças sexualmente
transmissíveis - DST's".
PL 1027/1999 - Dispõe sobe a instituição e delegação do serviço de transporte
urbano e rodoviário de passageiros por veículos utilitários.
PL 1159/1999 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de comprovação da propriedade
ou o devido termo de responsabilidade de quem põe objetos empenhados na
Caixa Econômica Federal - CEF.
PL 1168/2003 - Proíbe o uso de cigarros, charutos, cachimbos e demais produtos
fumígenos em restaurantes e similares.
PL 1599/1999 - Dispõe sobre restrições à propaganda de produtos fumígeros e de
bebidas alcoólicas

PL 1706/1999 - Dá nova redação ao art. 4º da Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996.
PL 2027/1999 - Determina que o autor ou suspeito de praticar um crime hediondo,
deverá ser representado para responder por ele junto a imprensa.
PL 2301/2000 - Determina a obrigatoriedade da execução semanal do Hino
Nacional nos estabelecimentos de ensino primário e médio.
PL 2334/2000 - Determina pena para venda de bebidas alcoólicas nos Estádios de
Futebol.
PL 2343/2000 - Determina a proibição de disponibilizar comercialmente o
bronzeamento artificial.
PL 2417/2000 - Determina a obrigatoriedade de constar nos rótulos de bebidas
alcoólicas uma advertência dos malefícios que ele causa à saúde.
PL 2505/2000 - Determina que o material apreendido pela Polícia Federal, fruto de
contrabando e que possa vir a ser usado no combate ao crime, deverá ser
repassado às Secretarias de Segurança Pública Estaduais e à Polícia Federal.
PL 3299/2000 - Acrescenta inciso ao art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro.
PL 3483/2000 - Isenta do pagamento da 2ª via de documentos as pessoas
desempregadas ou que percebam até 01 (um) salário mínimo.
PL 3484/2000 - Proíbe a utilização de tubos flexíveis ou recipientes de uso coletivo
para o armazenamento de molhos condimentados comestíveis.
PL 3485/2000 - Obriga a instalação de placas nas rodovias com a indicação do
nome oficial do munícipio.
PL 3487/2000 - Dispõe sobre medidas que amenizem o desconforto da espera, no
atendimento ao público, nos estabelecimentos que especifica.
PL 3619/2000 - Dá nova redação a dispositivos da Lei nº 9.294, de 15 de julho de
1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos
fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas.
PL 3636/2000 - Obriga o uso de torneiras com dispositivo de vedação automática
de água em todos os banheiros de uso coletivo.
PL 3647/2000 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de consultas aos trabalhadores e
servidores públicos do sexo masculino, nas situações que especifica.
PL 3884/2000 - Acrescenta inciso VIII ao art. 23 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.

PL 3917/2000 - Altera a Lei nº 8.930, de 6 de setembro de 1994.
PL 4004/2001 - Proibe a divulgação prévia de informações referentes a operações
policiais e dá outras providências.
PL 4104/2001 - Estabelece critérios informativos nas prescrições médicas e
odontológicas.
PL 4297/2001 - Dá nova redação ao caput do art. 22 da Lei nº 5.250, de 09 de
fevereiro de 1967, Lei de Impresa.
PL 4438/2001 - Altera a redação do parágrafo único do art. 8º da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).
PL 4464/2001 - Altera dispositivos da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a organização da Assitência Social e dá outras providências.
PL 4505/2001 - Dispõe sobre a instalação de antenas transmissoras do serviço
móvel celular.
PL 4743/2001 - Acrescenta incisos aos arts. 36 e 43 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
PL 4955/2001 - Modifica a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, proibindo a
veiculação de imagens de pessoas consumindo bebidas alcoólicas na televisão.
PL 5121/2001 - Altera a redação dos arts. 2º e 5º da Lei nº 9.294, de 15 de julho de
1996.
PL 5146/2001 - Acrescenta dados ao assento de óbito previsto na Lei nº 6.015, de
31 de dezembro de 1973.
PL 5259/2001 - Altera a redação do art. 39 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Código de Defesa do Consumidor).
PL 6131/2002 - Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, no que se refere
aos instrumentos do crime.
PL 6132/2002 - Introduz inciso no Art. 1º, no Art. 121, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940, Código Penal Brasileiro.
PL 6570/2002 - Acrescenta o art. 351-A ao Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro
de 1940, Código Penal.
PL 6810/2002 - Dispõe sobre o cancelamento de multas aplicadas às rádios não
autorizadas.
PL 7140/2002 - Altera o Código de Defesa do Consumidor de forma a garantir o
acesso gratuito dos consumidores aos serviços de atendimento.

PL 7260/2002 - Dispõe sobre a manutenção de instalações e equipamentos de
sistema de climatização de ambientes.
PL 7265/2002 - Altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, excluindo os templos
religiosos da exigência de estudo de impacto de vizinhança.
PL 751/1999 - Dispõe sobre a instituição e a delegação de serviço de transporte
coletivo de passageiros em veículos cuja lotação varie de oito a dezesseis
lugares.
Bem com o Projeto de Resolução descrito abaixo:
PRC 232/2005 - Institui Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar os
atos praticados pelas Torcidas Organizadas de todo o Pais, em diferentes
aspectos tais como: violência e mortes nos estádios, seu entorno e vias de acesso,
recebimento, controle e prestação de contas das verbas recebidas, bem como
tráfico de drogas e armas.

Sala das Sessões, 06 de fevereiro de 2007.

Lincoln Portela
Deputado Federal – MG
Vice-Líder do PR

