De 13 a 17 de agosto de 2018

CONGRESSO NACIONAL
SENADO FEDERAL
Recesso branco
CAMARA DOS DEPUTADOS
Deputados analisam proposta que facilitam cumprimento de medidas de proteção às mulheres - A proposta que
permite ao delegado de polícia adotar medidas de urgência para proteger mulheres vítimas de agressão é o destaque
da pauta do Plenário da Câmara dos Deputados nesta segunda-feira.

CÂMARA FEDERAL – COMISSÕES E PLENÁRIO

►

Dias 13 e 14/08/2018 às 17h e 9h – LOCAL: Anexo Principal – Plenário Ulisses Guimarães.

Apreciação de Medida Provisórias.
COMISSÕES PERMANENTES:

►
►

DIAS 13 e 14/08/2018 às 14h30 e 9h - LOCAL: Anexo II, Plenário 01, – Câmara dos Deputados
CCJC - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

6 - SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO PL 5555/13 - que "altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 - Lei
Maria da Penha - criando mecanismos para o combate a condutas ofensivas contra a mulher na Internet ou em outros
meios de propagação da informação. NOVA EMENTA: Inclui a comunicação no rol de direitos assegurados à
mulher pela Lei Maria da Penha, bem como reconhece que a violação da sua intimidade consiste em uma das
formas de violência doméstica e familiar; tipifica a exposição pública da intimidade sexual; e altera a Lei n°
11.340 de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), e o Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal)".
RELATORA: Deputada CRISTIANE BRASIL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do
Substitutivo do Senado Federal ao PL 5555/2013.
10 - PLP 1/15 - do Sr. Lucas Vergilio - que "dá nova redação ao art. 20 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de
1966, para instituir o seguro obrigatório de responsabilidade civil das empresas, dos proprietários e dos
promotores ou organizadores de eventos artísticos, recreativos, culturais, esportivos e similares, por riscos ou
acidentes que possam ocorrer com a realização dos eventos por eles promovidos, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FÁBIO SOUSA.
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
com substitutivo. Proferido o Parecer. Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto, Marcos Rogério, Moses Rodrigues e
Pastor Eurico, em 04/10/2017.Discutiu a Matéria o Dep. Luiz Couto (PT-PB). Suspensa a discussão, em virtude da
ausência do Relator, em 21/11/2017. Discutiram a Matéria: Dep. Lucas Vergilio (SD-GO) e Dep. Maria do Rosário (PTRS). Suspensa a dicussão, em virtude da retirada de pauta, de ofício, por acordo, em 06/12/2017.
12 - PL 1311/11 - do Sr. Rogério Peninha Mendonça - que "altera a redação do parágrafo único do art. 13 do DecretoLei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, para autorizar a veiculação de publicidade comercial na programação das
emissoras de televisão educativa, limitada a 15% do tempo total destinado à programação dessas emissoras".
RELATOR: Deputado DANIEL VILELA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de
Cultura, e pela constitucionalidade e injuridicidade da Emenda nº 1/2013 da Comissão de Cultura e da Emenda
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nº 1/2014 da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. Retirado de pauta, de ofício, em
virtude da ausência do Relator, em 07/08/2018 e 08/08/2018.
19 - PL 512/11 - do Senado Federal - Marisa Serrano - (PLS 13/2010) - que "acrescenta art. 8º-A à Lei nº 8.069, de 13
de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para instituir a Semana Nacional de Prevenção da
Gravidez na Adolescência". É instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser
realizada anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações
sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na
adolescência.
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Retirado de pauta, de ofício, em virtude da
ausência do Relator, em 08/05/2018 e 22/05/2018.
34 - PL 521/15 - do Sr. Darcísio Perondi - que "cria o Dia Nacional da Consciência Vascular, a ser celebrado no dia
dezessete de agosto".
RELATOR: Deputado FAUSTO PINATO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
47 - PL 4893/16 - do Sr. Alberto Fraga - que "acrescenta dispositivo ao Decreto-lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para
conceder acesso a sistemas oficiais de informações sobre cidadãos".
RELATOR: Deputado RUBENS PEREIRA JÚNIOR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo. Os Deputados Chico Alencar e Ivan Valente apresentaram votos em separado, em 22/05/2018.

►
►

DIA 14/08/2018 às 9h30 - LOCAL: Anexo II, Plenário 08 – Câmara dos Deputados
CDC– COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

9PL 9589/18 - do Sr. João Paulo Papa - que "obriga, nas hipóteses em que especifica, a veiculação de
mensagem de advertência sobre o crime de receptação".
RELATOR: Deputado MARCO TEBALDI.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

►
►

DIA 14/08/2018 às 10h - LOCAL: Anexo II, Plenário 14 – Câmara dos Deputados
CMULHER– COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER

4 - SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO PL 5555/13 - do Sr. João Arruda - (PLC 18/2017) - que "altera a Lei nº
11.340, de 7 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha - criando mecanismos para o combate a condutas ofensivas
contra a mulher na Internet ou em outros meios de propagação da informação. NOVA EMENTA: Inclui a comunicação
no rol de direitos assegurados à mulher pela Lei Maria da Penha, bem como reconhece que a violação da sua
intimidade consiste em uma das formas de violência doméstica e familiar; tipifica a exposição pública da
intimidade sexual; e altera a Lei n° 11.340 de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), e o Decreto-Lei n° 2.848, de
7 de dezembro de 1940 (Código Penal)".
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO.
PARECER: pela aprovação do Substitutivo do Senado Federal ao PL nº 5555/2013. Retirado de pauta em virtude
da ausência da relatora, em 04/07/2018.
6 - PL 9930/18 - da Sra. Erika Kokay - que "criminaliza a divulgação, sem consentimento, de foto, vídeo ou outros
materiais relativos à intimidade de mulher, modificando o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código
Penal, e acrescentando o comportamento no plano de proteção do sistema de combate à violência contra a mulher, da
Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006".
RELATORA: Deputada LUIZIANNE LINS.
PARECER: pela aprovação.

►
►

DIA 14/08/2018 às 10h - LOCAL: Anexo II, Plenário 13 – Câmara dos Deputados
CCTCI – COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
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2 - REQ 308/18 - do Sr. Goulart - (REQ 209/2017) - que "requer a inclusão de convidados na audiência pública
para debater os impactos da aquisição da empresa Time Warner pela empresa AT&T, inclusive se a operação
observa a Lei nº 12.485/2011, conhecida como Lei do Serviço de Acesso Condicionado (Lei do SeAC)".
5 - PL 741/15 - da Sra. Carmen Zanotto - que "acrescenta ao Art. 241-A, §1º da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente),inciso III". Tipifica a conduta do responsável pela guarda que, na forma da
lei, e no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, deixa de fornecer, quando ordenado pela autoridade
judicial, registros de conexão ou registros de acesso a aplicações de internet, referentes a fotografias, cenas ou
imagens de que trata o art. 241-A da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.
(Apensado: PL 7918/2017)
RELATOR: Deputado GOULART.
PARECER: pela aprovação deste, do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família, com Subemenda
Substitutiva, e pela rejeição do PL 7918/2017, apensado.
13 - PL 5204/13 - do Sr. Guilherme Campos - que "altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que institui o Código
Brasileiro de Telecomunicações, para dispor sobre as penas por infrações a que estão sujeitas as emissoras de
radiodifusão".
(Apensado:
PL
8215/2014)
RELATOR: Deputado SERGIO ZVEITER.
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 8215/2014, apensado, na forma do substitutivo. Vista ao Deputado
André Figueiredo, em 05/04/2017. O Deputado André Figueiredo apresentou voto em separado em 10/04/2017.
14 - PL 2009/15 - do Sr. Tenente Lúcio - que "acrescenta alínea ao art. 38 da Lei nº 4.117- Código Brasileiro de
Telecomunicações, para dispor sobre informação, propaganda ou publicidade que exponha a pessoa a perigo".
RELATOR: Deputado FÁBIO SOUSA.
PARECER: pela rejeição.

►
►

DIA 15/08/2018 às 10h - LOCAL: Anexo II, Plenário 04 – Câmara dos Deputados
CFT – COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

8 - PL 6104/09 - da Sra. Manuela D'ávila - que "altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962". (Apensado: PL
6257/2009) EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Concede espaço em rádio e televisão destinado às centrais sindicais
para apresentação de programas de interesse dos trabalhadores.
RELATOR: Deputado COVATTI FILHO.
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 6104/2009 e da
Emenda da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público; pela inadequação financeira e
orçamentária do PL 6257/2009, apensado, e do Substitutivo da CTASP; e, no mérito, pela rejeição do PL
6104/2009 e da Emenda da CTASP. Retirado de pauta em virtude da ausência do Relator, em 23/05/2018 - Vista ao
Deputado Enio Verri, em 06/06/2018. Parecer lido pelo Relator, em 06/06/2018. Retirado de pauta em virtude da
ausência do Relator, em 20/06/2018.

►
►

DIA 14/08/2018 às 9h30 - LOCAL: Anexo II, Plenário 10, – Câmara dos Deputados
CSPCCO - COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

12 - PL 2107/15 - do Sr. Moses Rodrigues - que "altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, para estabelecer a
veiculação obrigatória de campanhas antidrogas nos meios de comunicação, e a Lei nº 7.560, de 19 de
dezembro de 1986, para destinar recursos para este fim, e dá outras providências". (Apensados: PL 2185/2015 e PL
3604/2015)
RELATOR: Deputado VINICIUS CARVALHO.
PARECER: pela aprovação do PL 3.604/2015, apensado, e pela rejeição do PL 2.107/2015, principal e do PL
2.185/2015, apensado.

►

DIA 14/08/2018 às 10h - LOCAL: Anexo II, Plenário 12, – Câmara dos Deputados
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CTASP - COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

4 - PL 5867/09 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "regulamenta a participação de crianças e adolescentes nos meios
de comunicação".
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
PARECER: pela aprovação deste, acatando parcialmente o substitutivo adotado pela CCTCI e a emenda a ele
apresentada com substitutivo.
_______________________________________________________________________________________________
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