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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. 

Resultado: aprovado o parecer pela aprovação da Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 

1.202, de 2007. A matéria vai ao Senado Federal. 

 

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. 

Resultado: aprovado o parecer pela aprovação do Substitutivo ao Projeto de Lei 781, de 2020. A 

matéria retorna ao Senado Federal. 

 

Plenário da Câmara dos Deputados 
Quarta-feira (30), às 14:00 horas, Sessão Deliberativa 
 

Requerimentos 

 

 

REQ 1399/2022 – deputado Altineu Côrtes (PL-RJ) e outros Requeremos a Vossa Excelência, nos termos 

do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, URGÊNCIA para apreciação do PL 

1679/2022, que "Declara Patrona do Urbanismo no Brasil a engenheira e urbanista Carmen Velasco 

Portinho." 

Resultado: aprovado. 

 

Declara Patrona do Urbanismo no Brasil a engenheira e urbanista Carmen Velasco Portinho 

PL 1679/2022 – senador Carlos Portinho (PL-RJ) - Declara Patrona do Urbanismo no Brasil a engenheira 

e urbanista Carmen Velasco Portinho. 

Resultado: aprovado o parecer pela aprovação do Projeto de Lei 1.679, de 2022. A matéria vai à sanção. 

 

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. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=353631
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2219006&filename=Tramitacao-PL+1202/2007
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2274135
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2218922&filename=Tramitacao-PL+781/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2335251
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2334164
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2219755&filename=Tramitacao-PL+1679/2022
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/66766
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Resultado: foi realizada a audiência pública. Confira aqui o vídeo da reunião. 

 

Comissão Mista de Orçamento (CMO)  
Quarta-feira (30), às 10:00 horas, Anexo II, Plenário nº 02 
 

Relatório Preliminar do PLN 32/2022 (LOA2023) 

RPLE 1/0 – deputado Marcelo Castro (MDB-PI) - VOTO: pela aprovação deste parecer preliminar e pela 

REJEIÇÃO das emendas apresentadas. 

Resultado: aprovado.  

 
Comissões Permanentes 

 

Comissão de Constituição e de Justiça e Cidadania (CCJC) 
Quarta-feira (30), 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. 

Resultado: aprovado o 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. 

 

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. 

Resultado: aprovado o parecer pela aprovação deste e do PL 2797/2021, apensado, na forma do 

Substitutivo adotado pela CMULHER, com três subemendas. A matéria vai à CSSF. 

 

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. 

Resultado: aprovado o 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. A matéria vai à CCJC. 

 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/66766
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2340008
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2208674
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2198038&filename=Tramitacao-PL+3634/2019
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
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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." 

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

 

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

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. 

Resultado: aprovado o parecer pela aprovação. Vai à CE. 

 

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. 

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

 

Dispensa da vênia conjugal nos casos de alienação/oneração de bens imóveis gravados com a 

cláusula restritiva de incomunicabilidade 

PL 5022/2020 – deputado Bibo Nunes (PL-RS) - Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para 

incluir expressamente a dispensa da vênia conjugal nos casos de alienação/oneração de bens imóveis 

gravados com a cláusula restritiva de incomunicabilidade. 

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

 

Eventos 
 

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 

Finalidade: Autonomia econômica feminina e combate à violência doméstica. 

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

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/66757
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/66757
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
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2264656
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2186282&filename=Tramitacao-PL+5022/2020
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/66600
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/66600
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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. 

Resultado: aprovado o parecer pela aprovação, com substitutivo. Vai ao Plenário. 

 

Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) 
Quinta-feira (01), às 09:00 horas, Anexo II, Ala Senador Alexandre Costa, Plenário nº13 
 

Inscreve o nome de Dorina de Gouvêa Nowill no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria 

PL 3903/2021 - senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) - Inscreve o nome de Dorina de Gouvêa Nowill no 

Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. 

Resultado: foi aprovado o parecer da relatora pela aprovação da matéria. 

 

Inscreve o nome de Antonieta de Barros no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria 

PL 4940/2020 – deputado Alessandro Molon (PSB-RJ) - Inscreve o nome de Antonieta de Barros no Livro 

dos Heróis e Heroínas da Pátria. 

Resultado: foi aprovado o parecer do relator pela aprovação do PL nº 4.940, de 2020, e pela 

consequente prejudicialidade do PL nº 2.607, de 2022. 

 

Requerimentos 

 

REQ 62/2022 - senador Jean Paul Prates (PT-RN) - Requer, nos termos do art. 58, § 2º, II, da Constituição 

Federal e do art. 93, II, do Regimento Interno do Senado Federal, que na Audiência Pública objeto do 

RQS 54/2022, seja incluída, na última audiência do ciclo aprovado no referido requerimento, a 

participação da Sra. Mariana Rosa – Jornalista, educadora, mulher com deficiência, mãe de uma criança 

com deficiência, fundadora do Instituto Cáue – Redes de Inclusão e integrante do Coletivo Feminista 

Helen Keller de Mulheres com Deficiência 

Resultado: aprovado 

 

 

 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/134464
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9205407&ts=1669869074671&disposition=inline
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/150629
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9176768&ts=1669741318006&disposition=inline
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/154924
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9214623&ts=1669741356826&disposition=inline
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/153879

