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Plenário da Câmara dos Deputados 
Segunda-feira (05), às 10:00 horas, Sessão Solene 
 

Entrega do Diploma Mulher-Cidadã Carlota Pereira de Queirós 

 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) 
Terça-feira (06), às 14:30 horas, Anexo II, Plenário 02 
 

Votação dos relatórios setoriais e PLNs 

 

Relatório de Atividades do Comitê de Admissibilidade de Emendas (CAE) 

CAE 2/0 – deputado José Priante (MDB-PA) - VOTO: propondo que, dentre as emendas coletivas 

apresentadas ao PLOA 2023, sejam consideradas inadmitidas apenas aquelas que integram o Anexo 1 

ao presente Relatório. As demais emendas coletivas devem ser consideradas admitidas, observados os 

ajustes propostos pelo CAE e solicitados pelos autores no sistema Sisel. 

 

Relatórios setoriais 

Economia, Trabalho e Previdência 

RAT 10/0 – relator: senador Rodrigo Cunha (PSDB-AL) - VOTO: pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei no 

32, de 2022-CN, na parte referente aos órgãos orçamentários da Área Temática X – Economia, Trabalho 

e Previdência com as alterações decorrentes das emendas aprovadas e aprovadas parcialmente, 

conforme discriminado em anexo. 

 

Mulheres, Família e Direitos Humanos 

RAT 16/0 – relatora: senadora Eliane Nogueira (PP-PI) - VOTO: pela aprovação do Projeto de Lei nº 32, 

de 2022-CN, na parte referente ao órgão orçamentário da Área Temática XVI - Mulheres, Família e 

Direitos Humanos, com as alterações decorrentes das emendas aprovadas e aprovadas parcialmente, 

conforme discriminado em anexo. 

 

 

Comissões Permanentes 
 

Comissão de Agricultura Pecuária e Abastecimento (CAPADR) 
Quarta-feira (07), às 10:00 horas, Anexo II, Plenário 06 
 

Medidas para estimular e facilita a titulação de terras a mulheres trabalhadoras rurais no 

âmbito da reforma agrária 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2340789
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2337190
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2340804
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PL 810/2020 – deputado José Guimarães (PT-CE) - Altera a Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, para 

que se estimule e facilite a titulação de terras a mulheres trabalhadoras rurais no âmbito da reforma 

agrária. 

Relator: deputado Zé Silva (SOLIDARI-MG) 

Parecer: pela aprovação deste, e do Substitutivo adotado pela Comissão 1 da CMULHER e da 

Subemenda de Relator SBR 2 CAPADR. 

 

Comissão de Constituição e de Justiça e Cidadania (CCJC) 
Terça-feira (06), às 13:00 horas, Anexo II, Plenário 01 
 

Institui a "Semana de Valorização de Mulheres que Fizeram História" no âmbito das escolas de 

educação básica 

PL 557/2020 – deputada Tabata Amaral (PSB-SP) - Institui a realização, em caráter anual, da "Semana 

de Valorização de Mulheres que Fizeram História" no âmbito das escolas de educação básica do País. 

Relator: deputado Tadeu Alencar (PSB-CE) 

Parecer: ainda não foi divulgado. 

 

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) 
Quarta-feira (07), às 10:30 horas, Anexo II, Plenário 9 
 
Reunião de Comparecimento de Ministro de Estado  

Tema: Escalada da violência política pela extrema direita 

 

 

 

Comissão de Legislação Participativa (CLP) 
Terça-feira (06), às 14:00 horas, Plenário nº 03 
 

Audiência Pública 

Tema: Prevenção à violência contra crianças e adolescentes no PLOA 2023 

Convidados:  

1. Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA; 

2. Coalizão Brasileira pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes; 

3. Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual; 

4. Parceria Global pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes; 

5. Instituto Violes – Unb; 

6. Instituto de Estudos Socioeconômicos – INESC; 

7. Débora Cristina dos Reis da Costa - Especialista em orçamento da criança e do adolescente – 

Centro Marista de Defesa da Infância; 

8. Elizabeth Enger Milward Leitão - Professora aposentada da Universidade Federal de Minas 

Gerais, responsável pela implementação do primeiro programa federal de enfrentamento ao 

abuso e exploração sexual e violências contra crianças e adolescentes no Ministério de Direitos 

Humanos – 2003/2005. 

9.  

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (CMULHER) 
Segunda-feira (05), às 10:00 horas, Plenário da Câmara dos Deputados 
 

Audiência Pública 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2241668
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2218491&filename=Tramitacao-PL+810/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2238527
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/66851
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/66851
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/66801
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/66883
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Tema: Sessão Solene - Entrega do Diploma Mulher-Cidadã Carlota Pereira 

Convidados: 

1. Dalva Christofoletti Paes da Silva 

2. Elaine Cristina Pimentel Costa 

3. Erica Vericia Canuto de Oliveira Veras 

4. Muna Zeyn 

5. Simone Franceska Pinheiro das Chagas 

 

Reunião Conjunta Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (CMULHER) e Defesa  
dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CPD) 
Terça-feira (06), às 13:00 horas, Plenário 13 
 

Audiência Pública 

Tema: Visibilidade das mulheres com deficiência no enfrentamento à violência 

Convidados: 

1. Ana Paula Marques - Paratleta olímpica de vela; 

2. Rosana Lago - fundadora e coordenadora da Frente Nacional das Mulheres com Deficiência.; 

3. Carolini Constantino - pesquisadora do Grupo de Pesquisa da Feevale; 

4. Cláudio de Castro Panoeiro - Secretário Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). 

 

Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) 
Quarta-feira (07), 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). 

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. 

 

Cria um auxílio financeiro ao servidor público que adotar uma criança ou adolescente  

PL 5590/2013 – deputado Giovani Cherini (PL-RS) - Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa "Vida 

em Família" e dá outras providências. 

Relator: deputado Diego Garcia (REPUBLIC-PR) 

Parecer: pela aprovação, com substitutivo. 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/66727
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2262103
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=577133
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2196809&filename=Tramitacao-PL+5590/2013
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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 o Programa Nacional de Prevenção à Gravidez Precoce 

PL 10813/2018 – deputada Mariana Carvalho (REPUBLIC-RO) Institui o Programa Nacional de Prevenção 

à Gravidez Precoce. 

Relator: deputado Eduardo Barbosa (PSDB-MG) 

Parecer: pela aprovação, com substitutivo. 

 

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. 

 

Atendimento exclusivo aos idosos e as gestantes nos pedágios das rodovias federais e estaduais 

PL 4079/2019 – deputado Juninho do Pneu (UNIÃO-RJ) - Atendimento exclusivo e individualizado, aos 

idosos e as gestantes nos pedágios das rodovias federais e estaduais. 

Relatora: deputada Dulce Miranda (MDB-TO) 

Parecer: pela aprovação, com substitutivo. 

 

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. 

 

Medidas de prevenção e combate ao trabalho infantil em empresas de aplicativos de entregas 

ou transporte 

PL 807/2022 – deputada Maria do Rosário (PT-RS) - Estabelece medidas de prevenção e combate ao 

trabalho infantil em empresas de aplicativos de entregas ou transporte e dá outras providências. 

Relator: deputado Jorge Solla (PT-BA). 

Parecer: pela aprovação. 

 

Obrigações no caso de exames e diagnósticos de câncer do colo uterino 

PL 1346/2022 – deputada Carmen Zanotto (CIDADANIA-SC) - Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 

serviços privados de citologia e anatomia patológica informarem a quantidade executada de exames 

citopatológicos para rastreio das lesões precursoras do câncer do colo uterino e de notificar os casos 

confirmados de neoplasia maligna de colo uterino e de mama, e ainda sobre a obrigatoriedade dos 

serviços privados de diagnóstico por imagem informarem a quantidade executada de mamografias de 

rastreamento, nos Sistema de Informação disponibilizados pelo Ministério da Saúde no SUS. 

Relator: deputado Luiz Lima (PL-RJ) 

Parecer: pela aprovação, com substitutivo. 

 

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=2183668
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2204091&filename=Tramitacao-PL+10813/2018
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=2212105
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1974211&filename=Tramitacao-PL+4079/2019
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=2319143
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2194360&filename=Tramitacao-PL+807/2022
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2324363
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2215527&filename=Tramitacao-PL+1346/2022
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Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) 
Quinta-feira (08), às 10:30 horas, anexo II, plenário nº 07 
 

Audiência Pública 

Tema: Nutrição Especializada na Primeira Infância. 

Convidados:  

1. CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DE ALMEIDA, Médico e Pós Doutorando na área de Nutrologia 

Dep. de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP 

2. FARADIBA SARQUIS SERPA, Médica e Diretora de Políticas de Saúde Associação Brasileira de 

Alergia e Imunologia. 

3. LENYCIA DE CASSIA LOPES NERI, Nutricionista e Coordenadora do Curso de Especialização em 

Nutrição Clínica Materno Infantil USP 

4. VERONICA STASIAK, Psicóloga, Fundadora e Diretora Instituto Unidos pela Vida 

5. VIRGINIA WEFFORT, Médica Pediatra e Presidente do Departamento Científico de Nutrologia 

Sociedade Brasileira de Pediatria 

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) 
Quarta-feira (07), às 10:00 horas, Anexo II, Plenário 12 
 

Cria cota de 30% para mulheres em entidades da sociedade civil 

PL 2084/2019 – deputada Soraya Santos (PL-RJ) - Torna obrigatória a participação de, no mínimo, 30% 

(trinta por cento) de mulheres na composição de entidades de representação civil. 

Relatora: deputada Flávia Morais (PDT-GO) 

Parecer: pela aprovação, com Substitutivo. 

 

Comissão de Viação e Transportes (CVT) 
Quarta-feira (07), às 10:00 horas, Plenário nº11 

 

Destina parte da receita arrecada com a cobrança de multas de trânsito ao financiamento de 

tratamento de câncer de mama 

PL 5033/2020 - deputada Rejane Dias (PT-PI) - Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código 

de Trânsito Brasileiro, e a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 para destinar parte da receita 

arrecada com a cobrança de multas de trânsito ao financiamento de tratamento de câncer de mama e 

dá outras providências. 

Relator: deputado Hercílio Coelho Diniz (MDB-MG) 

Parecer: pela rejeição. 

 

Protocolo de segurança no Sistema de Transporte Público Coletivo nos Estados e no Distrito 

Federal voltado ao enfrentamento da violência contra a mulher 

PL 82/2021 – deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) - Dispõe sobre o protocolo de segurança no Sistema 

de Transporte Público Coletivo nos Estados e no Distrito Federal voltado ao enfrentamento da violência 

contra a mulher. 

Relator: deputado Carlos Chiodini (MDB-SC) 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/66729
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2197029
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1836803&filename=Tramitacao-PL+2084/2019
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2264697
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2220005&filename=Parecer-CVT-30-11-2022
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2268729
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Parecer: pela aprovação deste e do PL 2466/2021, apensado, com substitutivo, e pela rejeição do 

Substitutivo adotado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. 

 

 

 

Plenário do Senado Federal 
Quarta-feira (07), às 16:00 horas, Sessão Deliberativa 
 

Destinada à deliberação da Medida Provisória n. 1.133, de 2022, e outras matérias 

 

PEC da Transição 

PEC 32/2022 - senador Marcelo Castro (MDB-PI) e outros - Altera o Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias para permitir a implementação do Programa Bolsa Família e definir regras para a transição 

da Presidência da República aplicáveis à Lei Orçamentária de 2023, e dá outras providências. 

Relator: aguardando designação de relator. 

Parecer: pendente de parecer. 

 

 

 

 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2180243&filename=Parecer-CVT-01-06-2022
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/155248

