CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado ABELARDO LUPION

REQUERIMENTO DE DESARQUIVAMENTO
(Do Senhor Deputado Abelardo Lupion)

Requer o desarquivamento das proposições que menciona.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exª o desarquivamento das seguintes
proposições:

o

PL-01444/2003 - Altera lei nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975, a fim de
dispor sobre o exame de suficiência para o exercício das profissões de
Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional.

o

PL-02009/1996 - Dispõe sobre o prazo para pagamento de produtos
agrícolas importados.

o

PL-02112/1996 - Altera dispositivos da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo III,
Título VII, da Constituição Federal".

o

PL-03524/1997 - Dispõe sobre a obrigatoriedade, quando da importação
de produtos agrícolas, de aquisição de uma parcela no mercado interno.

o

PL-04588/1998 - Dá nova redação aos arts. 13 e 16 da Lei nº 9.437, de 20
de fevereiro de 1997.

o

PL-04111/2001 - Proíbe a importação dos produtos que menciona, de
países que adotem tratamento discriminatório contra as exportações
brasileiras.
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o

PL-04383/2001 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação, nos
rótulos das embalagens de café, da porcentagem de cada espécie
vegetal de que se compõe o produto.

o

PL-04427/2001 - Dispõe sobre a configuração interna das aeronaves das
empresas aéreas de aviação civil comercial.

o

PL-05477/2005 - Altera a Lei nº 9.985, de 18 de Julho de 2000.

o

PL-05285/2001 - Dispõe sobre a Contribuição Sindical Rural.

o

PL-07046/2002 - Altera o § 1º do art. 4º do Decreto-Lei nº 1.166, de 15 de
abril de 1971, que dispõe sobre a Contribuíção Sindical Rural.

Brasília, 08 de Fevereiro de 2011.

Deputado Abelardo Lupion
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