Senador Rogério Carvalho

REQUERIMENTO Nº

DE

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 235, III, “d”, 7, do Regimento Interno do
Senado Federal, a retirada do PL 510/2021, que “altera a Lei n° 11.952, de 25 de junho
de 2009, que dispõe sobre a regularização fundiária das ocupações incidentes em
terras situadas em áreas da União; a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui
normas para licitações e contratos da administração pública; a Lei nº 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos; a Lei nº 13.240, de 30 de
dezembro de 2015, que dispõe sobre a administração, a alienação, a transferência de
gestão de imóveis da União e seu uso para a constituição de fundos; e a Lei nº 10.304,
de 5 de novembro de 2001, que Transfere ao domínio dos Estados de Roraima e do
Amapá terras pertencentes à União, a fim de ampliar o alcance da regularização
fundiária e dar outras providências”, da pauta da Ordem do Dia desta Sessão.

JUSTIFICAÇÃO
O Projeto de Lei em questão modifica diferentes dispositivos legais
referentes à regularização fundiária; à administração, alienação, transferência e
gestão de imóveis da União; e ainda à transferência de domínio aos Estados de
terras pertencentes à União.
Uma proposição com esse alcance deve ser objeto de estudo pelas
comissões temáticas, com a realização de audiências públicas, onde as dúvidas que
restam sobre a proposta possam ser sanadas e o projeto aperfeiçoado.
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do Dia da Sessão Deliberativa Remota de 28 de abril de 2021, até que as comissões
retornem à suas atividades e possam fazer a análise técnica que a matéria demanda.
Sala das Sessões, 28 de abril de 2021.

Senador Rogério Carvalho
(PT - SE)
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Assim sendo, solicitamos a retirada do PL 510/2021, da pauta da Ordem

