REQUERIMENTO Nº __________ DE 2011
(Do Sr. HENRIQUE AFONSO)

Requer
o
proposições

desarquivamento

de

Senhor Presidente,

Nos termos do art.105, parágrafo único, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência
o desarquivamento das seguintes proposições de minha autoria:

PEC 439/2005 - Dá nova redação aos incisos III e IV do art. 37 da
Constituição Federal.
PL 5052/2005 - Altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, para
incluir a obrigatoriedade das empresas prestadoras do serviço de telefonia
fixa comutada sinalizarem os terminais de uso público.
PL 5239/2005 - Dispõe sobre obrigatoriedade de dispositivo de
identificação táctil em cartões plásticos para todos os fins.
PL 7531/2006 - Dispõe sobre o exercício da atividade de Parteira
Tradicional.
PL 7167/2006 - Permite a dedução de medicamentos e de material didático
na apuração do Imposto de Renda anual das pessoas físicas, nas condições
que estabelece.
PDC 42/2007 - Susta a aplicação de Norma Técnica expedida pelo
Ministério da Saúde.

PL 2529/2007 – Altera a Lei nº 7.565 de 19 de dezembro de 1986 – que
dispõe sobre Código Brasileiro de Aeronáutica.
PL 2024/2007 - Acresce o art. 20-A à Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de
1989, e revoga o art. 208 do Decreto - Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal.
PL 1057/2007 - Dispõe sobre o combate a práticas tradicionais nocivas e à
proteção dos direitos fundamentais de crianças indígenas, bem como
pertencentes a outras sociedades ditas não tradicionais.
PL 1763/2003 - Dispõe sobre a assistência à mãe e ao filho gerado em
decorrência de estupro.
PRC 104/2007 - Denomina o local do serviço médico da Câmara dos
Deputados "Dr. Enéas Ferreira Carneiro, Médico e Deputado Federal".
PL 3518/2008 - Acrescenta parágrafo único ao art. 81 da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que institui as diretrizes e bases da educação
nacional e dispõe sobre o ensino domiciliar.
PL 3410/2008 - Introduz o art. 1211-D na Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973, Código de Processo Civil, para dispor sobre prioridade na tramitação
de processos de interesse dos Índios.
PL 2972/2008 - Acrescenta inciso ao art. 138 da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, para
dispor sobre o condutor de transporte escolar.
PEC 265/2008 - Retira imunidade tributária atribuída a publicações,
quando apresentem caráter pornográfico.
PL 4470/2008 - Altera a Relação Descritiva das Ferrovias do Plano
Nacional de Viação, prevista no anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro
de 1973.
PL 4465/2008 - Acrescenta os incisos XIII e XIV ao art. 3º da Lei nº
9.472, de 16 de julho de 1997.

PL 4463/2008 - Obriga a afixação de cartazes em estabelecimentos
comerciais, bancos, órgãos públicos, terminais rodoviários e aeroviários ou
qualquer outro estabelecimento aberto ao público contendo informações
sobre crianças e adolescentes desaparecidos.
PL 4462/2008 - Dispõe sobre a quantidade de gordura "trans" presente em
alimentos e sobre a propaganda e a publicidade de alimentos que a
contenham.
PL 4461/2008 - Determina a distribuição de fórmula láctea infantil a
lactentes portadores de intolerância à lactose nas condições que especifica.
PL 3808/2008 - Altera o art. 13 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
para incluir o indígena como segurado facultativo da previdência social.
PL 5634/2009 - Institui o "Dia dos Irmãos" a ser comemorado anualmente,
no segundo domingo do mês de julho.

Sala das Sessões, 02 de fevereiro de 2011.

Deputado HENRIQUE AFONSO
PV/AC

