Requerimento N°
/2011
(Do Sr. GILMAR MACHADO)

Requer desarquivamento dos Projetos de
Lei nos termos do art. 17, II, ‘d’
combinado com art. 105 do RICD.

Ao Ilustríssimo Senhor
Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Presidência da Câmara dos Deputados, Ed. Principal.
Brasília – DF.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 17, II, ‘d’ combinado com art. 105, parágrafo único, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exª o desarquivamento dos
projetos de lei, de minha autoria a seguir relacionados:
1. PL 7.961/2010 Ementa: Denomina "Viaduto Joana Moreira" o viaduto
a ser instalado no quilômetro 41 da BR-050, no perímetro urbano do município de
Araguari, Minas Gerais, situado no cruzamento entre a referida rodovia federal e avenida
Joaquim Barbosa.
2. PL 7.960/2010 Ementa: Denomina "Passarela Antônio Luís Carrijo"
a passarela para pedestres sobre a rodovia BR-050, na cidade de Uberlândia, Estado de
Minas Gerais.
3. PL 7.959/2010 Ementa: Altera o § 2º do art. 155 do Código Penal
para atribuir aos juizados especiais a competência para o julgamento do furto privilegiado.
Explicação: Define coisa de pequeno valor a coisa furtada que não ultrapasse dois
salários mínimos.
4. PL 7.415/2010 Ementa: Altera o art. 26 da Lei n° 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
5. PL 7.112/2010 Ementa: Reduz a zero as alíquotas da Contribuição
para o Pis/Pasep e da COFINS incidentes sobre operações com combustíveis destinados
às forças policiais dos Estados e Municípios.
6. PL 6.215/2009 Ementa: Denomina "Viaduto Francisco Moya" o
viaduto localizado no entroncamento da BR-365, km 613,2 com BR-452, saída para Patos
de Minas e Araxá da cidade de Uberlândia, no Estado de Minas Gerais.

7. PL 6.131/2009 Ementa: Denomina "Viaduto Homero Santos" o
viaduto de duas passagens superiores, sendo uma na Av. Europa e outra na Rua
Londres, ligando os bairros Tibery e Custódio Pereira da cidade de Uberlândia, no Estado
de Minas Gerais.
8. PL 6.051/2009 Ementa: Denomina "Viaduto Renato de Freitas" o
viaduto localizado no KM 629 da BR-365, ligando os bairros Martins e Roosevelt da
cidade de Uberlândia, no Estado de Minas Gerais.
9. PL 5.780/2009 Ementa: Dispõe sobre a informatização dos serviços
notariais e de registros.
10. PL 5.384/2009 Ementa: Altera o art. 74 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que institui as diretrizes e bases da Educação Nacional. Obriga todo
projeto de construção de quadra prever sua respectiva cobertura.
11. PL 4.651/2009 Ementa: Altera o art. 26 da Lei n° 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
12. PL 4.120/2008 Ementa: Altera a Lei nº 8.723, de 28 de outubro de
2003, que dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos automotores e
dá outras providências.
13. PL 4.111/2008 Ementa: Altera a Lei nº 7.394, de 29 de outubro de
1985, que "Regula o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, e dá outras
providências", e a Lei n.º 7.498, de 25 de junho de 1986, que "Dispõe sobre a
regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências", para estender
aos professores de radiologia e aos enfermeiros que trabalhem diretamente com raios-x a
jornada reduzida e o adicional de risco e insalubridade concedidos aos técnicos de
radiologia. Recebimento pela CSSF.
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões Regime de
Tramitação: Ordinária.
14. PL 2.814/2008 Ementa: Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que "Institui o Código de Trânsito Brasileiro", para dispor sobre a responsabilidade
da multa de trânsito cometida por locatário de veículo.
15. PL 1.471/2007 Ementa: Dispõe sobre a obrigação de hotéis e
estabelecimentos similares em oferecer alimentação adequada para diabéticos.
16. PL 621/2007 Ementa: Dispõe sobre a Residência Odontológica, a
Comissão Nacional de Residência Odontológica e dá outras providências.
17. PL n° 7.602/2006 Ementa : Altera a Lei nº 7.394, de 29 de outubro de
1985, que Regula o exercício da Profissão de Técnico em Radiologia e dá outras
providências.
18. PL 1.319/2003 Ementa: Acrescenta dispositivos à Lei nº 8.287, de 20
de dezembro de 1991, para estender o benefício do seguro-desemprego aos agricultores
familiares do Semi-Árido Nordestino e do Vale do Jequitinhonha, nas condições que
especifica.

19. PL n° 3.827/2000 Ementa: Institui o Dia Nacional de Combate ao
Alcoolismo.
20. PL n° 595/1999 Ementa: Dispõe sobre a utilização dos recursos
gerados por instituições federais de pesquisa agropecuária.
21. PL nº 6.010/2001 Ementa: Concede isenção do IPI na aquisição de
automóveis destinados ao transporte de deficientes físicos.
22. PL nº 5254/2001 Ementa: Acrescenta dispositivos à Lei nº 9.615, de
1998, que institui normas gerais sobre desportos e dá providências.
23. PL nº 4855/2001 Ementa: Dá nova redação e acrescenta
dispositivos à Lei nº 9.615, de 1998, que institui normas gerais sobre desportos e dá
outras providências.

Sendo o que tinha para o momento reitero os protestos de estima e
consideração.
Sala das Sessões, em 02 de fevereiro de 2011.

Gilmar Machado
Deputado Federal (PT/MG)
Vice-líder do Governo no Congresso

