
radar feminista no congresso nacional

Mais uma semana curta no Congresso Nacional, com o feriado da
Proclamação da República e marcada pelo Dia Nacional da
Consciência Negra (20/11), data escolhida por coincidir com o dia
atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, líder quilombola que lutou
contra o sistema escravagista.

Um dia ainda com muito por fazer, vide a Nota Técnica do IPEA, 
 Trabalho, População Negra e Pandemia: Notas Sobre os Primeiros
Resultados da PNAD Covid-19, que demonstra que, mais uma vez, foi a
população negra a mais atingida pela crise gerada pela pandemia e
pelo desgoverno bolsonaro, que segue sua política de destruição.

Os dados divulgados pelo INPE que indicam que o desmatamento da
Amazonia é o maior desde 2006 e a intervenção no INEP com censura
ao conteúdo da prova do Enem, são os exemplos mais recentes.

Marcando o 20 de novembro, o Senado aprovou o PL 4373/2020, de
autoria do senador Paulo Paim (PT/RS), que tipifica a injúria racial como
crime e aumenta a pena para o crime de injúria em razão de raça, cor,
etnia ou procedência nacional.

O Supremo Tribunal Federal, em 2018, adotou o entendimento de que o
crime de Injúria por conotação racial (art. 140, § 3º do Código Penal), se
equipara aos crimes previstos na Lei 7716/89 (Crimes de Racismo),
sendo assim imprescritível e inafiançável. A matéria agora será
debatida na Câmara.

O Senado aprovou também o PL 1012/2020, de autoria da senadora
Kátia Abreu (PDT/TO), que institui o Cadastro Nacional de Pessoas
Condenadas por Crime de Feminicídio, Estupro, Violência Doméstica e
Familiar contra a mulher (CNPCMulher) foi aprovado o parecer da
senadora Eliane Nogueira (PP/PI) pela aprovação na forma do
substitutivo. A matéria vai a Câmara. 

Na Câmara, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Secretaria da Mulher, como parte da campanha 21 Dias de Ativismo
pelo Fim da Violência contra a Mulher, realizou uma audiência, que
discutiu a violência contra as mulheres negras.
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https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=37037
https://neomondo.org.br/2021/11/19/desmatamento-da-amazonia-e-o-maior-desde-2006/
https://neomondo.org.br/2021/11/19/do-inpe-ao-inep-o-encarceramento-da-razao/
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/144385
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141220
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9040350&ts=1637278177703&disposition=inline
https://www.camara.leg.br/noticias/828714-debatedores-dizem-que-violencia-contra-a-mulher-e-agravada-pelo-racismo-estrutural/


radar feminista no congresso nacional

2

23 de novembro de 2021

Resultados da semana

15 A 19 de novembro

A Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM) aprovou o
parecer pela aprovação, com substitutivo do PL 153/2020, de
autoria do deputado Paulão (PT/AL) e outros 56, que dispõe sobre
os efeitos jurídicos das decisões da Comissão Interamericana de
Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
A matéria será agora discutida na CREDN.

A Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CPD)
aprovou o REQ 82/2021, de autoria do deputado Alexandre
Padilha (PT/SP) para a realização de reunião de audiência pública
com o tema: “A violência contra mulheres com deficiência”.

A Comissão de Legislação Participativa (CLP) aprovou o REQ
100/2021, de autoria da deputada Talíria Petrone (PSOL/RJ), para
a realização de audiência pública para debater o dia 20 de
novembro, dia da Consciência Negra a partir de dois eixos: 1) A
denúncia da Mortalidade Materna da Mulher Negra 2) Dados do
Atlas da Violência 2021.

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (CMULHER)
rejeitou o REQ 67/2021, de autoria das deputadas Fernanda
Melchionna (PSOL/RS) e Erika Kokay (PT/DF) para aprovação de
Moção de Repúdio ao veto e às declarações do Presidente da
República Jair Bolsonaro referentes à Lei que institui o Programa
de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual; e aprovou o REQ
69/2021, de autoria da deputada Tereza Nelma (PSDB/AL) para a
realização de audiência pública para debater as violências contra a
mulher negra durante a pandemia, no âmbito da Campanha “21
Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher”.

O PL 10986/2018, de autoria do deputado Carlos Henrique
Gaguim (DEM/TO), que torna obrigatória a manutenção de ao
menos 1 (um) exemplar da Lei Maria da Penha em escolas e
bibliotecas públicas, unidades de saúde, hospitais públicos e
delegacias de polícia". (Apensado: PL 112/2019) teve aprovado o
parecer pela aprovação. Vai à CFT.

CÂMARA

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2106683&filename=Parecer-CDHM-16-11-2021
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2236670
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2305927
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2305973
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2303607
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2307050
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2186734
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2103841&filename=Parecer-CMULHER-08-11-2021
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O PL 255/2020, de autoria do deputado Rubens Otoni (PT/GO),
que institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências,
para assegurar a isonomia nas premiações concedidas a homens
e mulheres nas competições esportivas em que haja emprego de
recursos públicos, teve aprovado o parecer pela rejeição. Vai à
CESPO.

O PL 82/2021, de autoria do deputado Alexandre Frota
(PSDB/SP), que 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,
teve aprovado o parecer pela aprovação, com substitutivo. Vai à
CVT.

O PL 3542/2020, de autoria do deputado Paulo Ramos (PDT/RJ) -
que altera a Lei Maria da Penha para determinar a isenção de
custas processuais para solicitação, revisão e adoção de medidas
protetivas às mulheres em situação de violência doméstica,
independentemente de comprovação de hipossuficiência
financeira, teve aprovado o parecer pela aprovação. Vai à CFT.

O PL 856/2021, de autoria da deputada Rosangela Gomes
(Republic/RJ ) que assegura as mulheres o direito do pagamento
de meia-entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer, no dia
08 de março, em comemoração ao dia internacional da mulher,
teve aprovado o parecer pela aprovação. Vai à CCULT.

A Comissão de Segurança Pública e de Combate ao Crime
Organizado (CSPCCO) aprovou o parecer favorável com
emendas ao PL 1320/2019, de autoria do deputado Dr. Jaziel
(PR/CE), que altera a Lei Maria da Penha, para instituir na União,
Estados e Distrito Federal, o Cadastro de Agressores de Mulheres.
A matéria vai à CCJC.

A Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) aprovou o
parecer pela aprovação, com substitutivo do PL 130/2019, de
autoria da deputada Renata Abreu (PODE/SP), para ampliar a
assistência à gestante e à mãe no período pré e pós-natal. A
matéria vai à CFT; e o parecer pela aprovação, com substitutivo do
PL 3311/2019, de autoria da deputada Lauriete (PL/ES), para
assegurar a transferência de gestantes com necessidade de
atendimento de urgência ou em trabalho de parto em caso de falta
de vagas em hospital ou maternidade. A matéria vai à CCJC.

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2236971
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2030531&filename=Parecer-CMULHER-17-06-2021
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2268729
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2104044&filename=Parecer-CMULHER-10-11-2021
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2256380
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2103841&filename=Parecer-CMULHER-08-11-2021
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2273716
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2103844&filename=Parecer-CMULHER-09-11-2021
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2097098&filename=Parecer-CSPCCO-27-10-2021
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2193533
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2101317&filename=Parecer-CSSF-08-11-2021
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2190598
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2097770&filename=Parecer-CSSF-27-10-2021
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2206466
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A Comissão dos Direitos da Mulher discute na quarta-feira (24), em
sessão deliberativa às 11h30, a seguinte pauta:

REQ 70/2021 de autoria da deputada Carmen Zanotto (CIDADANIA-
SC) solicita a realização de audiência pública para que seja discutida a
implantação e a harmonização das Leis nºs. 14.192/2021 e
14.197/2021, que tratam sobre a violência política contra mulheres, bem
como tomar conhecimento das propostas discutidas na reunião do
Conselho Nacional do Ministério Público sobre o tema.

REQ 71/2021 de autoria da deputada Tereza Nelma (PSDB-AL) requer
a realização de conjunto de audiências públicas para discutir ações do
Observatório Nacional da Mulher na Política (ONPM), no âmbito da
Campanha “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher”,
promovida pela Secretaria da Mulher.

REQ 72/2021 de autoria do deputado Emanuel Pinheiro Neto (PTB-MT)
- Requer a inclusão de participação na Audiência Pública aprovada pelo
requerimento n. 47/2021, para debater o Projeto de lei nº 478 de 2007,
que dispõe sobre o Estatuto do Nascituro e dá outras providências.

PL 1008/2019 de autoria do deputado Capitão Augusto (PL-SP), altera
o Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 e prevê o aumento de pena para
quem provocar aborto com o consentimento da gestante. Parecer
pela rejeição.

PL 5267/2020 de autoria do deputado Flávio Nogueira (PDT-PI) cria o
Programa de Igualdade de Gênero no Desporto. Parecer é pela
aprovação com emenda e substitutivo.

PL 2003/2021 de autoria do deputado José Guimarães (PT-CE) dispõe
sobre os efeitos da condenação e a restrição para obtenção do
direito de dirigir nos crimes praticados com violência ou grave
ameaça contra mulher. Parecer é pela aprovação.

A pauta da semana em todo o Congresso pode ser conferida aqui.

Em pauta na semana

22 a 26 de novembro

CÂMARA

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2307146
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2307657
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2308010
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2192658
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2040611&filename=Tramitacao-PL+1008/2019
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2265596
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2097380&filename=Parecer-CMULHER-28-10-2021
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2285198
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2097912&filename=Parecer-CMULHER-28-10-2021
https://www.cfemea.org.br/images/stories/CONTATOS_ASSESSORIA_l_Agenda_da_Semana_-_de_22_a_26_de_novembro_de_2021_.pdf
https://www.cfemea.org.br/images/stories/CONTATOS_ASSESSORIA_l_Agenda_da_Semana_-_de_22_a_26_de_novembro_de_2021_.pdf
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RIC 1336/2021, de autoria do deputado Jefferson Campos (PSB/SP),
solicita informações à ministra de Estado da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos sobre ações de enfrentamento à venda e
disponibilização de métodos e técnicas abortivas via internet ou outros.

Perda de bens para condenado por violência doméstica
PL 4016/2021 (Eduardo da Fonte - PP/PE), altera a Lei Maria da Penha
para dispor sobre a perda de bens do cônjuge ou companheiro
condenado por violência doméstica e familiar contra a mulher.

Obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais a combaterem o
assédio sexual é o que propõe o PL 4011/2021 , de autoria do
deputado Alexandre Frota (PSDB/SP), dispõe sobre a na forma que
especifica.

O povo brasileiro passando fome e têm deputados se preocupando
em proibir banheiros unissex
PL 4019/2021 (Julio Cesar Ribeiro - REPUBLIC/DF), proíbe a instalação
e a adequação de banheiros, vestiários e assemelhados na modalidade
unissex, nos espaços públicos, estabelecimentos comerciais e demais
ambientes de trabalho; e PL 4036/2021 (Sargento Fahur - PSD/PR),
veda a adaptação, a implantação e a utilização de banheiros públicos
que determinem o livre uso de pessoas de sexos biologicamente
diferentes em estabelecimentos Públicos Federais, Estaduais ou
Municipais ou estabelecimentos privados de circulação, permanência ou
concentração de grande número de pessoas.

Mulher cuidadora informal ou atendente pessoal não remuneradas
como dependentes de segurados idosos ou com deficiência é a
sugestão do PLP 192/2021, de autoria da deputada Carmen Zanotto
(CIDADANIA/SC).

Novas propostas apresentadas

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2307077
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2307071
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2307022
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2307102
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2307389
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2307351
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Vale a pena conferir!

Cfemea na coluna Baderna Feminista do Outras Palavras: As
mulheres negras diante das violências do patriarcado

SOS Corpo: Abertura do curso - Viver sem violência é um direito de
todas as mulheres

Observatório de Direitos Humanos - Crise e COVID19: Cesta de
Direitos - Renda Básica da Pandemia do Covid-19

Radar elaborado pela equipe do Centro Feminista de Estudos e Assessoria – CFEMEA,  a partir
das informações fornecidas pela Contatos Assessoria Política e dos sites da Câmara e do Senado.

https://outraspalavras.net/feminismos/as-mulheres-negras-diante-das-violencias-do-patriarcado/
https://soscorpo.org/?p=15146
https://www.youtube.com/watch?v=fcecmPRn37g
http://www.cfemea.org.br/
http://contatosassessoria.com/
http://www.camara.gov.br/
http://www.senado.leg.br/

