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Plenário da Câmara dos Deputados 
Terça-feira (29), às 14:00 horas, Sessão Deliberativa 
 

Define normas para a atividade de lobista 

PL 1202/2007 – deputado Carlos Zarattini (PT-SP) - Disciplina a atividade de "lobby" e a atuação dos 

grupos de pressão ou de interesse e assemelhados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração 

Pública Federal, e dá outras providências. 

Relator: deputado Lafayette de Andrada (REPUBLIC-MG) 

Parecer: pela aprovação na forma da Subemenda Substitutiva da Comissão de Trabalho, de 

Administração e Serviço Público. 

 

Criação e o funcionamento ininterrupto de Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher 

PL 781/2020 – senador Rodrigo Cunha (PSDB-AL) - Dispõe sobre a criação e o funcionamento 

ininterrupto de Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher. 

Relatora: deputada Paula Belmonte (CIDADANIA-DF) 

Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do PL nº 781/2020 e seus 

apensados e subapensados,PL 5.409/2016, 6.739/2016, 7.302/2017, 120/2019, 382/2019, 3.852/2019, 

4.474/2019, 4.734/2019, 266/2020, 395/2020, 5.274/2020, 2.020/2021, 2.171/2021, 2.348/2021, 

2.743/2021, 3.751/2021, 571/2021 e 544/2022, na forma do SUBSTITUTIVO ofertado pela Comissão dos 

Direitos de Defesa da Mulher. 

 

Comissão Mista de Orçamento (CMO)  
Terça-feira (29), às 14:00 horas, Anexo II, Plenário nº02 
 
Audiência Pública 

Finalidade: LOA/2023 e Avaliação de Políticas Públicas e Resultados PPA. 

 

Comissões Permanentes 
Comissão de Constituição e de Justiça e Cidadania (CCJC) 
Terça-feira (29), às 13:00 horas, Anexo II, Plenário 01 
 

Dispõe sobre a perda de patente ou exclusão de militar ao autor de violência doméstica  

PL 3634/2019 – deputado Cássio Andrade (PSB-PA) - Altera o Código Penal Militar para dispor sobre a 

perda de patente ou exclusão de militar autor de violência doméstica. 

Relator: deputado Subtenente Gonzaga (PSD-MG) 

Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, na 

forma do Substitutivo da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, com subemenda. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=353631
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2214192&filename=Tramitacao-PL+1202/2007
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2274135
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2208487&filename=Tramitacao-PL+781/2020
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/66766
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2208674
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2198038&filename=Tramitacao-PL+3634/2019
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Comissão de Educação (CE) 
Quarta-feira (30), às 09:00 horas, Anexo II, Plenário 10 
 

Dispõe sobre a prioridade de oferta de vagas para filhos ou dependentes de mulheres vítimas de 

violência doméstica  

PL 1705/2021 – deputado Benes Leocádio (UNIÃO-RN) - Dispõe sobre a prioridade de oferta de vagas 

para filhos ou dependentes de mulheres vítimas de violência doméstica. 

Relatora: deputada Professora Dorinha Seabra Rezende (UNIÃO-TO) 

Parecer: pela aprovação deste e do PL 2797/2021, apensado, na forma do Substitutivo adotado pela 

CMULHER, com três subemendas. 

 

Comissão de Finanças e Tributação (CFT) 
Quarta-feira (30), às 09:30 horas, Anexo II, Plenário 04 
 

Institui, em âmbito nacional, a "Hora do colinho" que consiste no acolhimento humanitário e 

afetivo de bebês  

PL 2956/2021 – deputada Edna Henrique (REPUBLIC-PB) - Institui, em âmbito nacional, a "Hora do 

colinho" que consiste no acolhimento humanitário e afetivo de bebês recém-nascidos órfãos ou os que 

por algum motivo têm ficado privados da presença materna durante a hospitalização e dá outras 

providências. 

Relator: deputado Luiz Lima (PL-RJ) 

Parecer: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 

não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 

2.956/2021, e do Substitutivo adotado pela Comissão de Seguridade Social e Família. 

 

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (CMULHER) 
Quinta-feira (01), às 16:00 horas, Plenário nº14 
 

Audiência Pública 

Tema: Debate sobre a aplicação em escolas públicas do jogo Emancipação 

Finalidade: "Debate sobre a aplicação, em escolas públicas do Brasil, do jogo "Emancipação", desenvolvido 

pela Profa. Dra. Valeska Zanello, como forma de trabalhar questões de machismo e violência contra as 

mulheres e também para a apresentação do último livro da autora, " A Prateleira do Amor" sobre mulheres, 

homens e relacionamentos." 

 

Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) 
Quarta-feira (30), às 09:00 horas, anexo II, plenário nº 07 
 

Dever de condôminos, locatário, possuidores e síndicos informarem às autoridades casos de 

violência doméstica e familiar 

PL 2510/2020 – senador Luiz Carlos do Carmo (PSC-GO) - Altera a Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 

1964 (Lei do Condomínio), a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e o Decreto-Lei nº 

2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para estabelecer o dever de condôminos, locatários, 

possuidores e síndicos informarem às autoridades competentes os casos de violência doméstica e 

familiar de que tenham conhecimento no âmbito do condomínio, e para incluir na tipificação do crime 

de omissão de socorro os casos de violência doméstica e familiar. 

Relator: deputado Luiz Lima (PL-RJ). 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2280452
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2216137&filename=Tramitacao-PL+1705/2021
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2296164
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2202507&filename=Tramitacao-PL+2956/2021
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/66757
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2262103
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Parecer: pela aprovação deste, do PL 2952/2021, do PL 3370/2021, do PL 3725/2021 e do PL 56/2022, 

apensados, com substitutivo. 

 

Cria o Fundo de Ampara à Vítima de Violência Sexual 

PL 5055/2020 – deputada Lauriete (PSC-ES) - Cria o Fundo de Amparo à Vítima de Violência Sexual, altera 

o Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940 ao incluir multa entre as penas dos crimes contra a 

dignidade sexual. 

Relatora: deputada Aline Gurgel (REPUBLIC-AP) 

Parecer: pela aprovação. 

 

Notificação compulsória em caso de ato violento contra a mulher atendida em serviço de saúde 

público ou privado 

PL 10025/2018 - senador Elmano Férrer (PP-PI) - Altera a Lei nº 10.778, de 24 de novembro de 2003, 

para dispor sobre a notificação compulsória em caso de ato violento contra a mulher atendida em 

serviço de saúde público ou privado. 

Relatora: deputada Carla Dickson (UNIÃO-RN). 

Parecer: pela aprovação deste, com emenda, e pela rejeição do PL 8488/2017, do PL 8003/2017, e do 

PL 121/2019, apensados. 

 

Investigação de paternidade dos filhos havidos fora do casamento 

PL 646/2015 – deputado Mário Negromonte Jr. (PP-BA) - Altera a Lei nº 8.560, de 29 de Dezembro de 

1992, que regula a investigação de paternidade dos filhos havidos fora do casamento, com o intuito de 

dispor sobre o assento de nascimento que não tiver a identificação de paternidade". 

Relator: deputado Luiz Antonio Teixeira Jr. (PP-RJ). 

Parecer: pela aprovação deste, com substitutivo, e pela rejeição do PL 3257/2020, apensado. 

 

Institui a Semana Nacional da Criança 

PL 4053/2019 – ex-deputada Flordelis (PSD-RJ) - Institui a Semana Nacional da Criança. 

Relatora: deputada Leandre (PSD-PR). 

Parecer: pela aprovação. 

 

Assistência à adolescente grávida, em estado de puerpério ou lactante nas bases da educação 

nacional 

PL 451/2019 – deputado Valmir Assunção (PT-BA) - Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional - LDB, para dispor sobre a assistência à 

adolescente grávida, em estado de puerpério ou lactante. 

Relatora: deputada Professora Dorinha Seabra Rezende (UNIÃO-TO). 

Parecer: pela aprovação. 

 

Estabelece causa impeditiva da concessão da guarda compartilhada bem como para impor ao 

juiz o dever de indagar previamente o Ministério Público e as partes sobre situações de violência 

doméstica ou familiar envolvendo os pais ou o filho 

PL 29/2020 -  deputado Denis Bezerra (PSB-CE) - Altera o § 2º do caput do art. 1.584 da Lei nº 10.406, de 

10 de janeiro de 2002, que "Institui o Código Civil", e acrescenta o art. 699-A à Lei nº 13.105, de 16 de 

março de 2015 - Código de Processo Civil, para estabelecer causa impeditiva da concessão da guarda 

compartilhada, bem como para impor ao juiz o dever de indagar previamente o Ministério Público e as 

partes sobre situações de violência doméstica ou familiar envolvendo os pais ou o filho. 

Relatora: deputada Leandre (PSD-PR). 

Parecer: pela aprovação deste e do PL 3696/2020, apensado, com substitutivo. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2198414&filename=Tramitacao-PL+2510/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2264847
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2115405&filename=Tramitacao-PL+5055/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2171934
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2037191&filename=Tramitacao-PL+10025/2018
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=994689
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2077145&filename=Tramitacao-PL+646/2015
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2211969
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2114492&filename=Tramitacao-PL+4053/2019
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2191134
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2188278&filename=Tramitacao-PL+451/2019
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2236366
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2080273&filename=Tramitacao-PL+29/2020
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Prioridade na realização de exames toxicológicos de mulheres vítimas de violência 

PL 2220/2021 – deputado Pedro Lucas Fernandes (UNIÃO-MA) - Dispõe Lei nº 10.778, de 24 de 

novembro de 2003, para estabelecer a prioridade na realização de exames toxicológicos de mulheres 

vítimas de violência. 

Relator: deputado Eduardo Costa (PSD-PA). 

Parecer: pela aprovação deste, com substitutivo. 

 

Apresentação, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, de informações relativas ao atendimento 

de crianças e adolescentes 

PL 1351/2022 – deputada Maria Rosas (REPUBLIC-SP) - Dispõe sobre a apresentação, pelo Distrito 

Federal e pelos Municípios, de informações relativas ao atendimento de crianças e adolescentes. 

Relatora: deputada Daniela do Waguinho (UNIÃO-RJ). 

Parecer: pela aprovação. 

 

Comissões Especiais 
 

Comissão Especial sobre Combate ao Câncer no Brasil  
Quarta-feira (30), às 14:00 horas, Anexo II, Plenário 06 
 

Requerimentos  

 

REQ 14/2022 – deputada Flávia Morais (PDT-GO) - Requer a realização de audiência pública para discutir 

o prazo entre a incorporação de novos medicamentos para o câncer de mama pelo SUS e a 

disponibilização do fármaco às pacientes. 

Eventos 
 

Mulher, trabalho e renda: desafios para a autonomia econômica feminina e sua  
função no combate à vio 
Terça-feira (29), às 09:00 horas; Auditório Freitas Nobre 

 

Reunião 

Finalidade: Mulher, trabalho e renda: desafios para a autonomia econômica feminina. 

 

Mulher, trabalho e renda: desafios para a autonomia econômica feminina e sua  
função no combate à vio 
Terça-feira (29), às 14:00 horas; Auditório Freitas Nobre 

 

Reunião 

Finalidade: Mulher, trabalho e renda: desafios para a autonomia econômica feminina. 

 

Mulher, trabalho e renda: autonomia econômica feminina e prevenção e combate à  
violência doméstica 
Terça-feira (29), às 14:00 horas; Auditório Freitas Nobre 

 

Reunião 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2287383
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2195968&filename=Tramitacao-PL+2220/2021
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2324513
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2210863&filename=Tramitacao-PL+1351/2022
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2335773
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/66759
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/66760
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/66600
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Finalidade: Autonomia econômica feminina e combate à violência doméstica. 
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Comissões Permanentes 

 
Comissão de Assuntos Sociais (CAS) 
Terça-feira (29), às 11:00 horas, Ala Senador Alexandre Costa, Plenário nº 9 
 

Suplementação medicamentosa de ácido fólico para a prevenção da má-formação fetal 

PLC 97/2018 - deputado Marcelo Aro (PP-MG) - Dispõe sobre a suplementação medicamentosa de ácido 

fólico para a prevenção da má-formação fetal. 

Relator: senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) 

Parecer: favorável ao Projeto, nos termos de emenda substitutiva que apresenta. 

 

 

 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/134464
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9205407&ts=1668777045638&disposition=inline

