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Comissão Mista de Orçamento (CMO)  
Terça-feira (22), às 14:30 horas, Anexo II, Plenário nº02 
 

CAE 1/0 - deputado José Priante (MDB-PA) - Diretrizes e orientações para apresentação de emendas ao 

Projeto de Lei Orçamentária para 2023, (PLN nº 32/2022-CN) para fins da análise de admissibilidade 

prevista no art. 25 da Resolução nº 1/2006-CN. 

Resultado: aprovado o relatório.  

 

Comissão Mista de Orçamento (CMO)  
Quarta-feira (23), às 12:30 horas, Anexo II, Plenário nº02 
 

RRC 1/2022 – deputado Hélio Leite (UNIÃO-PA) - VOTO: pela aprovação do Projeto de Lei Orçamentária 

para o exercício financeiro de 2023, no que concerne às estimativas de receitas, nos termos 

apresentados neste Relatório. Quanto às 6 (seis) emendas apresentadas foram aprovadas 

parcialmente às de nºs 27760026; 28850018; 40390025; 50040005; 60040010 e 60050019. 

Resultado: aprovado o parecer pela aprovação do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício 

financeiro de 2023, no que concerne às estimativas de receitas. 

 

Altera a LDO 2022 - Amplia o prazo final de encaminhamento de projetos de lei de abertura de 

créditos suplementares e especiais ao Congresso Nacional 

PLN 39/2022 - Presidência da República - Altera a Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021, que dispõe 

sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022. 

Resultado: aprovado o parecer pela aprovação na forma do substitutivo.  

 

Comissões Permanentes 
 

Comissão de Esporte (CESPO) 
Terça-feira (22), às 14:00 horas, Anexo II, Plenário 04 
 

Audiência Púbica  

Tema: Premiação do V Concurso de Artigos Científicos da Comissão do Esporte 

 

Temas e resultados: 

I - ESPORTE EDUCACIONAL E INCLUSÃO SOCIAL 

1º Lugar - Ouro 

SEXISMO NO FUTEBOL: VIVÊNCIAS DE ATLETAS E TORCEDORES DA PARAÍBA 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2337175
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=node0107pwfa5z9yr8hxonxdq2wdu14277227.node0?codteor=2215618&filename=Tramitacao-CAE+1+CMO+%3D%3E+PLN+32/2022+CN
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2337178
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2216951&filename=Tramitacao-RRC+1/2022+CMO+%3D%3E+PLN+32/2022+CN
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2335631
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9213710&ts=1669232742828&disposition=inline
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/66476
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/66476
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Autora: Maria Eduarda Bezerra Lacerda (João Pessoa-PB) 

2º Lugar - Prata 

HOMOFOBIA NO FUTEBOL: UMA HERANÇA COLONIAL 

Autor: Otávio Nogueira Balzano (Caucaia-CE) 

3º Lugar - Bronze 

GESTÃO DO ESPORTE UNIVERSITÁRIO: PRÁTICAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DAS ASSOCIAÇÕES 

E LIGAS ATLÉTICAS ACADÊMICAS DA UNICAMP 

Autora: Rafaella Malafaia Algodoal da Silveira (Campinas-SP) 

 

II - ESPORTE DE RENDIMENTO E INDÚSTRIA DO ESPORTE 

1º Lugar - Ouro 

INTER E INTRAVARIABILIDADE DAS MELHORES EQUIPES CLASSIFICADAS NO CAMPEONATO MUNDIAL: 

ANÁLISE NO VOLEIBOL MASCULINO 

Autor: Gustavo De Conti Teixeira Costa (Goiânia-GO) 

2º Lugar - Prata 

MARKETING ESPORTIVO DOS CLUBES DE FUTEBOL DO BRASIL - PROPOSIÇÃO DE UM MODELO DE 

NEGÓCIOS 

Autor: Mario Luiz Soares (Cascavel-PR) 

3º Lugar - Bronze 

PERFIL ESTATÍSTICO EM ARREMESSOS DE LANCES LIVRES NA TEMPORADA 2016/2017 DO NOVO 

BASQUETE BRASIL (NBB) 

Autor: Fernando Michael Pereira Nobre (Caucaia-CE) 

 

III - POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESPORTE 

1º Lugar - Ouro 

O PROGRAMA BOLSA-ATLETA E SUA ABRANGÊNCIA NOS ESPORTES GINÁSTICOS (2005-2021) 

Autora: Pauline Peixoto Iglesias Vargas (Curitiba-PR) 

2º Lugar - Prata 

CUSTO OU INVESTIMENTO? O PREÇO DO JOGO LIMPO NO BRASIL 

Autor: Leonardo Herrero Domingos (São Paulo-SP) 

3º Lugar - Bronze 

O ESPORTE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CURRÍCULO PÓS BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: 

ANÁLISE E PROPOSTAS 

Autor: Renato Cavalcanti Novaes (Rio de Janeiro-RJ) 

Resultado: foi realizada a audiência pública. Confira aqui o vídeo da reunião. 

 

Comissão de Esporte (CESPO) 
Quarta-feira (23), às 13:00 horas, Anexo II, Plenário 04 
 

Estabelecer o sistema integral de igualdade e paridade de gênero no desporto e cria o Programa 

de Igualdade de Gênero no Desporto e a Unidade Executora de Políticas de Gênero no Desporto 

PL 5267/2020 – deputado Flávio Nogueira (PDT-PI) - Estabelece o sistema integral de igualdade e 

paridade no desporto, garantindo a equidade, participação, inclusão, acesso e representação das 

mulheres em todos os âmbitos e níveis da comunidade desportiva, cria o Programa de Igualdade de 

Gênero no Desporto, a Unidade Executora de Políticas de Gênero no Desporto e dá outras providências. 

Resultado: aprovado o parecer do relator pela aprovação deste, na forma do Substitutivo da Comissão 

de Defesa dos Direitos da Mulher. O projeto segue para a CCJC em apreciação conclusiva. 

 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/66476
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2265596
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2211441&filename=Tramitacao-PL+5267/2020
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Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (CMULHER) 
Quarta-feira (23), às 13:30 horas, anexo II, plenário nº14 
 

Requerimentos 

 

REQ 30/2022 – deputada Erika Kokay (PT-DF) - Requer a realização de audiência pública nesta Comissão 

de Defesa dos Direitos da Mulher para debater 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 no Brasil e também para a apresentação 

do último livro da autora,” A Prateleira do Amor” sobre mulheres, homens e relacionamentos. 

Resultado: aprovado. 

 

REQ 32/2022 – deputada Tereza Nelma (PSD-AL) - Requer a realização de audiência pública para discutir 

“As múltiplas violências contra a mulher no caso Gabriela Samadello”, no âmbito da Campanha 

“21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher”, promovida pela Secretaria da 

Mulher. 

Resultado: aprovado. 

 

REQ 33/2022 – deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) - Requer Moção de Solidariedade às 

trabalhadoras da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo frente aos casos de 

assédio enfrentados no local de trabalho. 

Resultado: aprovado. 

 

REQ 34/2022 -  deputada Tereza Nelma (PSD-AL) - Requer a realização de Audiência Pública Conjunta 

entre esta Comissão e a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência “A visibilidade das 

mulheres com deficiência no enfrentamento às violências contra a mulher”, no âmbito da 

Campanha “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher”. 

Resultado: aprovado. 

 

REQ 35/2022 – deputado Policial Katia Sastre (PL-SP) - Requer a realização eventos em comemoração 

ao dia internacional da mulher, nos termos dos artigos 24, XIII, e 32, XXIV, do Regimento Interno. 

Resultado: aprovado. 

 

REQ 36/2022 – deputada Policial Katia Sastre (PL-SP) - Requer que seja aprovada a produção do 

Relatório anual da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. 

Resultado: aprovado. 

 

Altera a lei que institui o crime de assédio sexual nos casos que especifica 

PL 242/2019 – deputado Júnior Ferrari (PSD-PA) - Altera o Art. 216-B do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 - Código Penal instituir o crime de assédio sexual nos casos que especifica, 

aumentando as respectivas penas. 

Resultado: aprovado o parecer pela aprovação com substitutivo. Vai a CCJC. 

 

Dia Nacional da Mulher Evidência  

PL 5533/2019 - deputado Ossesio Silva (REPUBLIC-PE) - Institui no calendário Oficial de Eventos 

Nacional, o Dia Nacional da Mulher Evidência e dá outras providências.  

Resultado: aprovado o parecer pela aprovação com substitutivo. Vai a CCJC. 

 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2337493
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2338730
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2338808
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2338808
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2338843
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2338864
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2338865
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2190761
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=node01btbjvjbmm0ky1a6vwou9oajrt5490016.node0?codteor=2214497&filename=Parecer-CMULHER-10-11-2022
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2225388
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2188236&filename=Parecer-CMULHER-15-06-2022
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Penalidades administrativas aplicáveis em razão de atos de discriminação ou ofensivos contra a 

mulher praticados onde são realizados eventos esportivos no Brasil 

PL 855/2021 – deputada Rosangela Gomes (REPUBLIC-RJ) - Dispõe sobre as penalidades administrativas 

aplicáveis em razão de atos de discriminação ou ofensivos contra a mulher praticados em estádios de 

futebol, ginásios e demais locais onde são realizados eventos esportivos no Brasil. 

Resultado: aprovado o parecer pela aprovação. Vai a CCJC. 

 

Incentivos a atividades desenvolvidas por mulheres rendeiras  

PL 6249/2019 - deputado José Guimarães (PT-CE) - Estabelece regras gerais de direito econômico acerca 

das atividades desenvolvidas pelas mulheres rendeiras, concede incentivos ao exercício dessa 

atividade, e dá outras providências. 

Resultado: aprovado o parecer pela aprovação. Vai a CDEICS.  

 

Contagem de tempo de serviço, para efeitos de aposentadoria, das tarefas assistenciais de 

criação de filhos 

PL 2647/2021 – deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC) - Dispõe sobre a contagem de tempo de 

serviço, para efeitos de aposentadoria, das tarefas assistenciais de criação de filhos e filhas biológicos 

ou adotados. 

Resultado: aprovado o parecer pela aprovação do Projeto de Lei 2647/2021 e dos PLs 2691/2021, 

2757/2021 e 4108/2021, apensados, com Substitutivo. Vai a CSSF.  

 

Prevê a comunicação obrigatória pela autoridade policial sobre o descumprimento das medidas 

protetivas de urgência ao juiz no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

PL 1214/2022 – deputada Carla Dickson (UNIÃO-RN) e outras - Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 

2006 (Lei Maria da Penha), para prever a comunicação obrigatória pela autoridade policial sobre o 

descumprimento das medidas protetivas de urgência ao juiz no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e dá 

outras providências. 

Resultado: aprovado o parecer pela aprovação. Vai a CSPCCO.  

 

Distribuição gratuita da suplementação medicamentosa de ácido fólico a mulheres em idade 

fértil e gestantes 

PL 1236/2022 – deputado Loester Trutis (PL-MS) - Esta lei dispõe a obrigatoriedade da distribuição 

gratuita da suplementação medicamentosa de ácido fólico a mulheres em idade fértil e gestantes, com 

intuito de prevenir a má-formação fetal. 

Resultado: aprovado o parecer pela aprovação. Vai a CSSF.  

 

Adequação gestacional do pré-natal pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 

PL 11008/2018 – deputada Mariana Carvalho (PSDB-RO) - Dispõe da adequação gestacional do pré-

natal pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Resultado: aprovado o parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº 11008/2018, dos PL's 3206/2019, 

3319/2019, 614/2020, 6232/2019, 3847/2021, 4080/2021, apensados, com Substitutivo, e pelo 

encaminhamento de Indicação ao Poder Executivo. Vai a CSSF. 

 

Apoio em projetos culturais que promovam a prevenção e o combate à violência contra a mulher 

PL 5416/2019 – deputado Bosco Costa (PL-SE) - Dispõe sobre prioridade ao apoio a projetos culturais 

que promovam a prevenção e o combate à violência contra a mulher. 

Resultado: aprovado o parecer pela aprovação com emenda. Vai a CCULT.  

 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2273715
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2187073&filename=Parecer-CMULHER-14-06-2022
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2231528
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2196464&filename=Parecer-CMULHER-07-07-2022
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2291969
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2178679&filename=Parecer-CMULHER-31-05-2022
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2322721
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2202273&filename=Parecer-CMULHER-08-08-2022
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2323013
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2202056&filename=Parecer-CMULHER-08-08-2022
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2187033
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2194068&filename=Parecer-CMULHER-29-06-2022
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2224311
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2211322&filename=Parecer-CMULHER-24-10-2022
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Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CPD) 
Terça-feira (22), às 15:00 horas, Anexo II, Plenário nº13 
 

Requerimentos  

 

REQ 36/2022 – deputada Tereza Nelma (PSD-AL) - Requer a realização de audiência pública conjunta 

para debater “A visibilidade das mulheres com deficiência no enfrentamento às violências contra a 

mulher”, no âmbito da Campanha “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher”, 

promovida pela Secretaria da Mulher. 

Resultado: aprovado. 

 

Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) 
Quarta-feira (23), às 09:00 horas, anexo II, plenário nº 07 
 

Programa Nacional de Prevenção à Gravidez Precoce 

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

Prevenção à Gravidez Precoce. 

Resultado: vista à deputada Chris Tonietto (PL-RJ). 

 

Atendimento exclusivo e individualizado aos idosos e as gestantes nos pedágios das rodovias  

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. 

Resultado: vista à deputada Chris Tonietto (PL-RJ). 

 

Obriga todos os estabelecimentos de saúde a orientar os pais sobre doenças raras não 

detectáveis pelo teste do pezinho 

PL 4202/2020 – ex-deputado Sergio Vidigal (PDT-ES) - Obriga os hospitais, maternidades e todos os 

estabelecimentos de saúde a orientar os pais sobre doenças raras não detectáveis pelo teste do 

pezinho e dá outras providências. 

Resultado: aprovado o parecer pela aprovação, na forma do substitutivo. Vai à CCJC. 

 

Excluir da comunhão universal o cônjuge que houver sido autor, coautor ou partícipe de 

homicídio doloso, ou tentativa deste, contra o outro cônjuge 

PL 201/2022 – deputada Norma Ayub (PP-ES) - Acrescenta art. 1.669-A na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 

de 2002 – Código Civil, de forma a excluir da comunhão universal o cônjuge que houver sido autor, 

coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou tentativa deste, contra o outro cônjuge. 

Resultado: aprovado o parecer pela aprovação, com substitutivo. Vai à CCJC. 

 

Eventos 
 

Ato Solene Conjunto pelos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as  
Mulheres  
Segunda-feira (21), às 18:00 horas; Salão Nobre 

 

Reunião 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2338735
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2183668
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2212105
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2260439
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2162051&filename=Tramitacao-PL+4202/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2314346
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2188837&filename=Tramitacao-PL+201/2022
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/66597
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Finalidade: 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra Meninas e Mulheres 

Resultado: Foi realizada a audiência pública. Confira aqui o vídeo da reunião. 

 
 

Plenário do Senado Federal 
Sexta-feira (25), às 09:00 horas, Sessão Especial 
 

Seminário Inovação e Iniciativas para Eliminação de Violências contra as Mulheres 

Resultado: foi realizada a sessão especial.  

 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/66597

