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Plenário 
Quinta-feira (15), às 10:00 horas, Sessão Conjunta 

 

Regras de restos a pagar da LDO 2022 

Veto parcial nº 44/2022 - Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 17, de 2022, 

que "Altera a Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração 

e a execução da Lei Orçamentária de 2022". 

Resultado: dispositivos 1 a 3 mantidos. 

 

PLDO 2023 

Veto parcial nº 45/2022 - Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 5, de 2022, 

que "Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2023 e dá 

outras providências". 

Resultado: dispositivos 1 a 5, 9 a 14, 19 a 22, 24 a 25, 27 a 34, 36 a 40, 43 a 59, 61 a 84 e 86 a 294 

mantidos. Dispositivos 6 a 8, 15 a 17, 23 e 26 rejeitados. Os dispositivos rejeitados vão à promulgação. 

 

Programa Emprega + Mulheres 

Veto parcial nº 52/2022 - Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei de Conversão nº 23, de 2022 (oriundo 

da MPV nº 1.116/2022), que "Institui o Programa Emprega + Mulheres; e altera a Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis nºs 11.770, de 9 

de setembro de 2008, 13.999, de 18 de maio de 2020, e 12.513, de 26 de outubro de 2011". 

Resultado: dispositivos 1 a 2 rejeitados. Os dispositivos rejeitados vão à promulgação. 

 

Auxílio-alimentação e saldo residual das contribuições sindicais 

Veto parcial nº 49/2022 - Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei de Conversão nº 21, de 2022 (oriundo da 

MPV nº 1.108/2022), que "Dispõe sobre o pagamento de auxílio-alimentação ao empregado e altera a 

Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976, e a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452, de 1º de maio de 1943". 

Resultado: dispositivos 1 a 2 mantidos. 

 

Plenário 
Sexta-feira (16), às 10:00 horas, Sessão Conjunta 

 

Amplia a transparência da sistemática de apresentação das emendas de relator-geral 

PRN 3/2022 - Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados - Altera as disposições da 

Resolução nº 01/2006-CN, para ampliar a transparência da sistemática de apresentação das emendas 

de relator-geral, estabelecendo critérios de proporcionalidade e impessoalidade na aprovação e 

execução dessas emendas. 

https://www.congressonacional.leg.br/materias/vetos/-/veto/detalhe/15352
https://www.congressonacional.leg.br/materias/vetos/-/veto/detalhe/15369
https://www.congressonacional.leg.br/materias/vetos/-/veto/detalhe/15431
https://www.congressonacional.leg.br/materias/vetos/-/veto/detalhe/15411
https://www.congressonacional.leg.br/materias/pesquisa/-/materia/155401
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Resultado: aprovado parecer pela aprovação na forma do substitutivo. Vai à promulgação.  

 

 

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

 

Requerimentos 

 

REQ 1597/2022 – deputada Celina Leão (PP/DF) - Com base no art. 155 do Regimento Interno, 

requeremos regime de urgência para a apreciação do PL 3792/2019 que dispõe sobre a criação de selo 

de qualidade para empresa que não tenha dentre os seus administradores agressores de violência 

doméstica e familiar. 

Resultado: aprovado. 

 

REQ 1598/2022 – deputada Celina Leão (PP-DF) - Com base no art. 155 do Regimento Interno, 

requeremos regime de urgência para a apreciação do PL 2589/2021 que institui o Programa Crédito da 

Mulher no âmbito das instituições financeiras oficiais federais e dispõe sobre medidas para o fomento 

ao empreendedorismo feminino por meio do crédito, bem como altera a Lei nº 8.029, de 12 de abril de 

1990, a Lei nº 13.483, de 21 de setembro de 2017, e a Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020. 

Resultado: aprovado. 

 

REQ 1614/2022 - deputada Celina Leão (PP-DF) - Com base no art. 155 do Regimento Interno, 

requeremos regime de urgência para a apreciação do PL 201/2022 que 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. 

 

REQ 1626/2022 - deputada Celina Leão (PP-DF) - Com base no art. 155 do Regimento Interno, 

requeremos regime de urgência para a apreciação do PRC 33/2022 que acrescenta o § 6º-A ao art. 4º 

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados para disciplinar a posse de Deputado Federal por 

meio de videoconferência nos casos de licença-gestante e outros que especifica. 

Resultado: aprovado. 

 

Plenário da Câmara dos Deputados 
Quinta-feira (15), às 14:00 horas, Sessão Deliberativa 

 

Disciplina a posse de Deputado Federal por meio de videoconferência nos casos de licença-

gestante 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9226205&ts=1671207590868&disposition=inline
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2341875
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2341876
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2342299
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2342338
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PRC 33/2022 – deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ) - Acrescenta o § 6º-A ao art. 4º do Regimento Interno 

da Câmara dos Deputados para disciplinar a posse de Deputado Federal por meio de videoconferência 

nos casos de licença-gestante e outros que especifica. 

Resultado: aprovado o parecer pela aprovação do Projeto de Resolução nº 33, de 2022. A matéria vai 

à promulgação. 

 

Comissões Permanentes 
 

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (CMULHER) e Secretaria da Mulher  
Quinta-feira (15), às 15:00 horas, Plenário nº14 
 

Audiência Pública 

Tema: As múltiplas violências contra a mulher no caso Gabriela Samadello 

Convidados:  

1. GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS - Procuradora-Geral do município de 

Registro/SP e vítima; 

2. NILTON HIROTA - Prefeito do município de Registro (SP); 

3. ISABELA CASTRO DE CASTRO - Conselheira e Presidente da Comissão Permanente da 

Mulher Advogada da OAB-SP; 

4. CRISTIANE DAMASCENO - Presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada; 

5. ADRIANE REIS DE ARAÚJO - Procuradora Regional do Trabalho (MPT-SP) e Coordenadora 

Nacional da Coordenadoria de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da 

Discriminação no Trabalho (Coordigualdade). 

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

 

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) 
Quarta-feira (14), às 10:00 horas, Anexo II, Plenário 12 
 

Cria selo para entidades que acolham mulheres vítimas de violência doméstica 

PL 2062/2021 - deputado Carlos Henrique Gaguim (UNIÃO-TO) - Cria o selo de responsabilidade social 

"Pró-Mulher", para concessão às empresas, às entidades governamentais e às entidades sociais que 

atuem no desenvolvimento de ações que envolvam a formação, a qualificação, a preparação e a 

inserção de mulheres vítimas de violência doméstica no mercado de trabalho. 

Resultado: aprovado o parecer pela aprovação deste, e dos Projetos de Lei Nºs 2.478/21 e 738/22, 

apensados, com substitutivo. A matéria vai à CMULHER. 

 

Comissão de Viação e Transportes (CVT) 
Quarta-feira (14), às 10:00 horas, Plenário nº11 

 

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 (PROS-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. 

Resultado: aprovado o 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. Vai à CCJC.  

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2341873
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2225262&filename=Tramitacao-PRC%2033/2022
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/66958
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/66958
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2285914
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2220026&filename=Tramitacao-PL%202062/2021
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2268729
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2180243&filename=Parecer-CVT-2022-06-01
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Comissões Especiais 
 

Comissão Externa sobre Políticas para a Primeira Infância 
Quarta-feira (14), às 14:51 horas, Anexo II, Plenário 11 
 

Tema: Discussão e votação do relatório da comissão 

 

REL 1/2022 – deputada Paula Belmonte (CIDADANIA-DF) - Relatório Comissão Externa de Políticas para 

a Primeira Infância (Cexinfan). 

Resultado: o relatório foi aprovado 

 

Comissão Externa sobre a Violência contra a Mulher e Feminicídio 
Quarta-feira (14), às 15:00 horas, Anexo II, Plenário 16 

 

REL 1/2022 – deputada Tabata Amaral (PSB-SP) - Relatório Final da Comissão Externa destinada a 

acompanhar os casos de Violência Doméstica contra a Mulher e Feminicídio no país. 

Resultado: aprovado o relatório. 

 

Comissão Especial sobre o Sistema Tributário Nacional (PEC 007/20) 
Quinta-feira (15), às 14:00 horas, Anexo II, Plenário 06 

 

Altera o Sistema Tributário Nacional 

PEC 7/2020 – deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) - Altera o Sistema Tributário 

Nacional e dá outras providências. 

Resultado: foi concedido vista ao deputado ENIO VERRI. 

 

Eventos 
 

Secretaria da Mulher  
Quarta-feira (14), às 10:00 horas; Auditório Freitas Nobre 

 

Reunião 

Finalidade: Apresentação da Secretaria da Mulher às novas deputadas eleitas 

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

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2340985
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2342138
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2238473
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/66984
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/66984
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Plenário do Senado Federal 
Quinta-feira (15), às 16:00 horas, Sessão Deliberativa 
 

Estabelece que os órgãos de segurança pública deverão publicar mensalmente os dados relativos 

à violência doméstica e familiar contra a mulher 

PL 4973/2020 - senadora Rose de Freitas (MDB-ES) - Altera o art. 38 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 

2006 (Lei Maria da Penha), para estabelecer que os órgãos de segurança pública deverão publicar 

mensalmente os dados relativos à violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Resultado: aprovado o parecer pela aprovação do projeto. A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

 

 

Comissões Permanentes 
 

Comissão de Assuntos Sociais (CAS) 
Quinta-feira (15), às 09:30 horas, Ala Senador Alexandre Costa, Plenário nº 9 
 

Audiência Pública 

Tema: Debater a pesquisa que emitiu Declaração de Consenso que alerta para os riscos e sugere 

recomendações para o uso do paracetamol por gestantes de todo o mundo, publicada em 2021 no periódico 

Nature Reviews Endocrinology. 

Convidados:  

1. Bruna Pitaluga, Médica Obstetra 

2. Anderson Joel Martino Andrade, Professor 

3. Etelvino de Souza Trindade, Membro da Câmara Técnica de Ginecologia e Obstetrícia do 

Conselho Federal de Medicina 

4. José Hiran da Silva Gallo, Presidente do Conselho Federal de Medicina 

5. Marli Martins Sileci, Vice-Presidente Executiva da Associação Brasileira da Indústria de 

Produtos para o Autocuidado em Saúde 

6. Valquíria Zago Matheus, Presidente da Associação Brasileira de Ayurveda 

7. Marcela A. Montandon, Presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal 

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

 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) 
Terça-feira (13), às 09:30 horas, Ala Senador Alexandre Costa, Plenário nº 3 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/145196
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9225572&ts=1671144418981&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?reuniao=11062
https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?0&reuniao=11062&codcol=40
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Medidas protetivas de urgência e estabelecer que a causa ou a motivação dos atos de violência 

e a condição do ofensor ou da ofendida não excluem a aplicação da lei 

PL 1604/2022 - senadora Simone Tebet (MDB-MS) - Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei 

Maria da Penha), para dispor sobre as medidas protetivas de urgência e estabelecer que a causa ou a 

motivação dos atos de violência e a condição do ofensor ou da ofendida não excluem a aplicação da 

lei. 

Resultado: aprovado o parecer pela aprovação do Projeto com a emenda que apresenta. 

 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/153558
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9222354&ts=1671078698186&disposition=inline

