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REQUERIMENTO
(Dep. Ronaldo Caiado – DEM/GO)

Requer o desarquivamento
de proposições retomando a
tramitação desde o estágio em
que se encontrava no término da
53ª Legislatura.

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 105, parágrafo único, do
Regimento Interno, o desarquivamento das seguintes proposições de minha
autoria:
1) PEC-454/2009, que altera o Título VIII, Capítulo II, Seção II - "Da Saúde" -,
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, estabelecendo
diretrizes para a organização da carreira única de Médico de Estado;
2) PL-7746/2010, que se inclui o inciso V ao art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino de noções
técnicas, não partidárias, de Ciência Política no ensino médio;
3) PL-6926/2010, que dispõe sobre reserva de recurso do Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO para o
desenvolvimento da Microrregião do Entorno do Distrito Federal, alterando
a Lei nº 7.827, de setembro de 1989;
4) PL-5089/2009, que altera o art. 49 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de
2005, que "regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do
empresário e da sociedade empresária;
5) PL-7254/2006, que altera a exigibilidade bancária para aplicação em
crédito rural;
6) PL-5507/2005, que dispõe sobre a repactuação e o alongamento de
dívidas originárias de operações de crédito rural, altera a Lei nº 10.437, de
25 de abril de 2002, e dá outras providências;
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7) PL-5194/2005, que determina que frigoríficos com registro no Serviço de
Inspeção Federal (SIF) informem, diariamente, ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento os preços, quantidades e outras características
dos bovinos adquiridos para abate;
8) PL-5193/2005, que altera as Leis nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950,
tornando obrigatória a renovação semestral do registro de inspeção
sanitária de estabelecimentos industriais e nº 8.212, de 24 de julho de
1991, tornando obrigatória a apresentação de Certidão Negativa de Débito,
para renovação do registro;
9) PL-7339/2002, que modifica dispositivos da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro
de 1993, que dispõe sobre a Reforma Agrária.

Sala das Sessões, em

de fevereiro de 2011.

Deputado RONALDO CAIADO
DEM/GO
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