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De 31/05 a 04 de junho de 2021 

Sessão Conjunta 

Terça-feira (1º), às 10:00 horas, Plenário da Câmara dos Deputados 

 

(Para Deputados) destinada à deliberação dos Vetos nºs 35 de 2020, 4, 5, 7 a 21 de 2021 e dos 

Projetos de Lei do Congresso Nacional nºs 4, 5, 6, 7 e 8 de 2021. 

 
 

Veto Total 35/2020 – do Presidência da República - aposto ao Projeto de Lei nº 2.508, de 2020, que 

"Altera a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, para estabelecer medidas de proteção à 

mulher provedora de família monoparental em relação ao recebimento do auxílio 

emergencial de que trata o seu art. 2º; e dá outras providências". 

 

Veto Parcial 15/2021 - Presidência da República - aposto ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 2, 

de 2021, que "Altera a Lei nº 14.116, de 31 de dezembro de 2020, que 'dispõe sobre as 

diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2021'". 

 

Veto Parcial 16/2021 - Presidência da República - aposto ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 28 

de 2020, que "Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício 

financeiro de 2021". 

 

PLN 4/2021 - Presidência da República - Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, 

em favor dos Ministérios da Economia e da Cidadania, de Encargos Financeiros da 

União e de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de R$ 

19.767.619.840,00 para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 

vigente. 

 

PLN 7/2021- Presidência da República - Altera o Anexo V à Lei nº 14.144, de 22 de abril de 2021, que 

estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2021. 

 
 
  

https://www.congressonacional.leg.br/materias/pesquisa/-/materia/143653
https://www.congressonacional.leg.br/materias/pesquisa/-/materia/148164
https://www.congressonacional.leg.br/materias/pesquisa/-/materia/148174
https://www.congressonacional.leg.br/materias/pesquisa/-/materia/148176
https://www.congressonacional.leg.br/materias/pesquisa/-/materia/148616
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Plenário 

Quarta-feira (02), às 10:00 horas, Sessão Deliberativa Ordinária 

 

Cria o Dia Nacional de Conscientização das Doenças Cardiovasculares na Mulher 

PL 1136/2019 – deputada Mariana Carvalho (PSDB-RO) - É criado o Dia Nacional de Conscientização 

das Doenças Cardiovasculares na Mulher, a ser celebrado no dia 14 de maio. 

 
 

Comissões Permanentes 
 

Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM) 

Quarta-feira (02), às 15:30 horas, Plenário 13. 

 

Audiência Pública 

Tema: Alteração da regulamentação do Marco Civil da Internet 

Convidados: 

1. Ministério da Justiça e Segurança Pública 

2. José Gustavo Sampaio Gontijo - Diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação 

Digital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações;  

3. Ministério das Comunicações 

4. Secretaria de Cultura 

5. Comitê Gestor da Internet 

6. Google/Youtube 

7. Facebook 

8. Twitter 

9. Coalizão Direitos na Rede 

10. Mariana Valente - InternetLab;  

11. Jonas Valente - Laboratório de Políticas de Comunicação da UnB; 

12. Gênero e Número 

13. Flávia Lefèvre - Intervozes.  

 

Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CPD) 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2193148
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/61728
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Terça-feira (1º), às 13:00 horas, plenário 12. 

 

Inclui a mulher com deficiência no rol exemplificativo constante da Lei Maria da Penha 

PL 4343/2020 – deputado Eduardo da Fonte (PP-PE) - Altera a Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006 

(Lei Maria da Penha), para incluir a mulher com deficiência no rol exemplificativo do 

art. 2º. 

 Relatora: Dep. Silvia Cristina (PDT-RO). Parecer: pela aprovação. 

 

Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) 

Terça-feira (1º), às 09:30 horas, Plenário 07. 

 

Semana Nacional de Conscientização sobre Direitos das Gestantes 

PL 853/2019 – deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) - Acrescenta ao calendário oficial a "Semana Nacional 

de Conscientização sobre Direitos das Gestantes", a ser celebrada anualmente em 15 

de agosto, e dá outras providências. 

Resultado: Foi lido o parecer da relatora, deputada Chris Tonietto (PSL-RJ). Parecer: 

pela aprovação, com substitutivo. Matéria não deliberada. 

Assegura unidades móveis de saúde para a realização de exame mamográfico 

PL 7004/2017 – deputado Weliton Prado (PMB-MG) e outro - Altera a Lei no 11.664, de 29 de abril de 

2008, que "dispõe sobre a efetivação de ações de saúde que assegurem a prevenção, 

a detecção, o tratamento e o seguimento dos cânceres do colo uterino e de mama, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS", para assegurar unidades móveis de saúde 

para a realização de exame mamográfico. 

 Relatora: Dep. Tereza Nelma (PSDB-AL). Parecer: pela aprovação, com emenda. 

Garante direito à realização de cirurgia plástica reparadora 

PL 9657/2018 – deputada Laura Carneiro (PMDB-RJ e outros - Altera as Leis nºs 8.080, de 19 de setembro 

de 1990, e 9.656, de 3 de junho de 1998, para garantir direito à realização de cirurgia 

plástica reparadora, com ou sem uso de dispositivos médicos implantáveis. 

 Relator: Dep. Luiz Lima (PSL-RJ). Parecer: pela aprovação deste, e do PL 334/2020, 

apensado, com substitutivo. 

Advertência quanto ao uso de anticoncepcionais 

PL 10043/2018 – deputado Fábio Trad (PSD-MS) - Dispõe sobre a advertência quanto ao uso de 

anticoncepcionais. 

 Relator: Dep. Dr. Jaziel (PL-CE). Parecer: pela aprovação, com substitutivo. 

Realização anual de ações relacionadas ao enfrentamento do parto prematuro durante o mês 

de novembro 

PL 10739/2018 – deputada Carmen Zanotto (PPS-SC) - Dispõe sobre a realização anual de ações 

relacionadas ao enfrentamento do parto prematuro durante o mês de novembro. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2260907
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2014796&filename=Tramitacao-PL+4343/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2192288
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2019287&filename=Tramitacao-PL+853/2019
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2124415
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2001553&filename=Parecer-CSSF-27-04-2021
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2168586
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1982457&filename=Tramitacao-PL+9657/2018
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2172292
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2014695&filename=Tramitacao-PL+10043/2018
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2183096


 
61 4063.9333 /3225.4268  

 

 Relator: Dep. Eduardo Barbosa (PSDB-MG). Parecer: pela aprovação deste, e do PL 

1468/2019, apensado, com substitutivo. 

Projetos de enfrentamento da pobreza deverão ser monitorados e aferidos por meio de índice 

multidimensional da pobreza 

PL 218/2019– deputado Roberto de Lucena (PODE-SP) - Acrescenta o art. 26-A na Lei nº 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993, para determinar que os projetos de enfrentamento da pobreza 

deverão ser monitorados e aferidos, em termos de resultados, por meio de índice 

multidimensional da pobreza. 

 Relator: Deputado André Janones (AVANTE-MG). Parecer: pela aprovação. 

Determina que os serviços de saúde onde o parto for realizado ofereçam aos pais ou 

responsáveis de recém-nascidos orientações e treinamento para prevenção de morte súbita e 

para primeiros socorros de casos de engasgamento ou aspiração de corpo estranho  

PL 1079/2019 – deputado Celso Sabino (PSDB-PA) - Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto 

da Criança e do Adolescente), para determinar que os serviços de saúde onde o parto 

for realizado ofereçam aos pais ou responsáveis de recém-nascidos orientações e 

treinamento para prevenção de morte súbita e para primeiros socorros de casos de 

engasgamento ou aspiração de corpo estranho. 

 Relator: Dep. Pedro Westphalen (PP-RS). Parecer: pela rejeição deste, e do PL 

4605/2019, apensado. 

Divulgação de fotos e outras informações, em sítios de internet de hospitais, de pacientes 

desconhecidos internados  

PL 2336/2019 – deputada Edna Henrique (PSDB-PB) - Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de 

fotos e outras informações, em sítios de internet de hospitais e assemelhados, de 

pacientes desconhecidos internados. 

 Relatora: Dep. Carmen Zanotto (CIDADANIA-SC). Parecer: pela aprovação, com 

substitutivo. 

Recursos administrativos que tratem de matéria acidentária serão recebidos com efeito 

suspensivo  

PL 2684/2019 – deputado Sanderson (PSL-RS) - Altera a Lei nº. 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor 

que os recursos administrativos que tratem de matéria acidentária serão recebidos 

com efeito suspensivo. 

 Relator: Dep. Eduardo Barbosa (PSDB-MG). Parecer: pela rejeição. 

Estabelece prioridade de atendimento social, psicológico e médico a mulheres vítimas de 

violência  

PL 2737/2019 – deputado André Ferreira (PSC-PE) - Altera as Leis n° 11.340, de 7 de agosto de 2006, e 

n° 13.239, de 30 de dezembro de 2015, para estabelecer prioridade de atendimento 

social, psicológico e médico a mulheres vítimas de violência. 

 Relator: Dep. Luiz Lima (PSL-RJ). Parecer: pela aprovação, com emenda. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2015722&filename=Tramitacao-PL+10739/2018
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2190750
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1832724&filename=Tramitacao-PL+218/2019
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2192935
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1804206&filename=Parecer-CSSF-09-09-2019
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2198413
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1831128&filename=Parecer-CSSF-06-11-2019
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2200534
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2015857&filename=Tramitacao-PL+2684/2019
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2200728
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1820885&filename=Parecer-CSSF-15-10-2019
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Obrigatoriedade da realização de exame clínico destinado a identificar a Fibrodisplasia 

Ossificante Progressiva - FOP - nos recém-nascidos na triagem neonatal 

PL 5090/2020 – deputado Marcelo Aro (PP-MG) - Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de 

exame clínico destinado a identificar a Fibrodisplasia Ossificante Progressiva - FOP - 

nos recém-nascidos na triagem neonatal da rede pública e privada de saúde, com 

cobertura do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 Relator: Dep. Lucas Redecker (PSDB-RS). Parecer: pela aprovação. 

 
Comissões Temporárias 

 

PEC 125/2011 – Veda eleições próximas a feriado 

Quarta-feira (02), às 11:00 horas, plenário 02. 

 

Audiência pública 

Tema: Participação feminina na política e grupos de minorias 

Convidados: 

1. IRINY LOPES, Deputada Estadual (PT/ES), ex-Deputada Federal e ex-Ministra da Secretaria de 

Políticas para as Mulheres 

2. ELEONORA MENICUCCI, ex-Ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres 

3. JOELSON DIAS, Advogado, ex-Ministro Substituto do TSE e Mestre em Direito pela Universidade 

de Harvard 

4. Representante da APIB, Associação dos Povos Índigenas do Brasil 

5. ANA MIELKE, Representante do Movimento Círculo Palmarino 

 

  

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2264995
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2010907&filename=Tramitacao-PL+5090/2020
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/61752
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/61752
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Comissões Temporárias 
 

CPI da Pandemia  

Terça-feira (1º), às 09:00 horas, Ala Senador Alexandre Costa, Plenário nº 3 

 

Oitiva 

Finalidade: Depoimento 

Convidados/Convocado: 

1. Nise Hitomi Yamaguchi, Médica oncologista e imunologista 

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

CPI da Pandemia  

Quarta-feira (02), às 09:00 horas, Ala Senador Alexandre Costa, Plenário nº 3 

 

Reunião 

Finalidade: Reunião com especialistas para esclarecimentos necessários relativos a questões técnicas 

envolvendo a Covid-19 

Convidados: 

1. Dra. Zeliete Zambom, Médica de Família e Comunidade, Professora da Faculdade de Medicina 

São Leopoldo Mandic e Presidente Sociedade Brasileira Medicina de Família e Comunidade 

2. Dr. Clovis Arns da Cunha, Professor de Infectologia da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

e Presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia 

3. Dr. Francisco Eduardo Cardoso Alves, Especialista em Infectologia pelo Emílio Ribas (SES/SP), 

graduado em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Diretor Presidente da 

Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social - ANMP 

4. Dr. Paulo Márcio Porto de Melo, Mestre em Ciências Militares pela Escola de Aperfeiçoamento 

de Oficial, graduado em medicina e especialista em neurocirurgia pela Universidade Federal de 

São Paulo (UNIFESP), Presidente da Comissão de Residência Médica (COREME) do Hospital 

Militar de Área de São Paulo e Presidente do Departamento de Neurocirurgia Vascular e do 

Departamento de Defesa Profissional da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia 

https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?reuniao=10018
https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?reuniao=10018
https://youtu.be/NHpZA7n3yic
https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?reuniao=10019

