
RESUMO: 

Total : 33 proposições/ documentos. 
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 PROPOSIÇÕES PROTOCOLADAS: 

RELATÓRIO SEMANAL: 

SEMANA DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO:

 
1.    PL 3543/20

 Determina que todos os entes federativos deverão enviar quinzenalmente ao
Ministério da Saúde informações sobre todas as pessoas que tenham realizado
exames relacionados ao Coronavírus, com, especificamente, nome completo,
CPF, data do exame, e o Município em que foi realizado, de maneira que, tais
dados deverão ser disponibilizados pelo Ministério da Saúde em sua página
oficial preservando os dados das pessoas de forma anônima. (Tema
Fiscalização; Saúde)
 
2.    PEC (ainda sem numeração pois está disponível para coleta de assinaturas): 
 
Modifica os critérios de fixação de limite remuneratório aplicável aos
servidores e demais agentes públicos em todos os níveis da Federação,
determinando assim como teto remuneratório o subsídio mensal do Presidente
da República e, em simetria, para os estados, o subsídio mensal do Governador,
e para os Municípios o subsídio mensal do Prefeito. (Tema: Remuneração de
agentes públicos; diminuição de gastos públicos)
 
3.    PFC

Propõe à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle que realize ato de
fiscalização sobre o Programa Mais Médicos, principalmente sobre os termos e
ajustes de cooperação firmados entre o Governo Federal e a Organização Pan-
Americana de Saúde – OPAS. (Tema: Fiscalização)
 
4.    PL 3619/20
 
Torna atípico, ou seja, determina que o crime de abandono intelectual seja
considerado crime durante o período de calamidade pública fruto da pandemia
do Coronavírus. (Tema: Educação) 
 



OFÍCIOS PROTOCOLADOS:

5.    PL 3620/20 
 
Determina ser improbidade administrativa também a autorização de
pagamento de qualquer espécie remuneratória acima do teto pago aos
Ministros do STF, isto é, entende que qualquer vantagem de agente público,
inclusive vantagens pessoais de qualquer espécie, devem ser incluídas no
redutor do teto remuneratório. (Tema: Remuneração de agentes públicos;
diminuição de gastos públicos)
 
6.    PL 3621/20 
 
O PL determina que valores como 13º salário de servidores se submeterão ao
teto constitucional, e que nenhum cargo ou tabela remuneratório de qualquer
servidor poderá sobrepor o valor do teto constitucional. (Tema: Remuneração
de agentes públicos; diminuição de gastos públicos)
  
7.    EMENDA MPV 986/20 
 
A emenda tem como objeto medidas de proteção ao setor de academias,
vedando o corte de serviços essenciais de água e energia, determinando auxílio
emergencial de 1 salário mínimo aos trabalhadores de academias e esporte de
todas as modalidades, autoriza subsídio mensal de 3 a 10 mil reais para a
manutenção de espaços desportivos e esportivos de todas as modalidades, e,
por fim, determina que a União entregará aos estados e municípios uma
parcela única do orçamento geral da União a ser especificado posteriormente.
(Tema: Auxílio financeiro; esporte)

1.    Ofício 134/20 
 
Encaminhado para a Secretária de Justiça e Cidadania do DF no sentido de
questionar as medidas tomadas em relação ao combate do Coronavírus no
âmbito do Sistema Socioeducativo. (Tema: Fiscalização; saúde;
socioeducativo; DF) 
 

2.    Ofício 133/20 
 
Encaminhado ao Procurador Geral da República solicitando informações sobre
o cumprimento da prioridade absoluta da primeira infância, conforme o art.
227 da Constituição Federal. (Tema: Primeira Infância) 
 



PLENÁRIO: 

3. Ofício 135/20 
 
Encaminhado para a Secretária de Justiça e Cidadania do DF solicitando
informações sobre o projeto “Tamo Junto”, programa que visa a reintegração
social e profissional de 25 jovens egressos do sistema socioeducativo. (Tema:
Socioeducativo; fiscalização; DF) 
 
4.   Ofício 136/20 

Encaminhado ao Secretário de Saúde do DF para solicitar informações sobre a
denúncia feita na Câmara Legislativa a respeito da falta da testagem quinzenal
dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente do Coronavírus.
(Tema: saúde; fiscalização; DF)

Pauta comentada e acompanhamento da sessão de 01/07 com a descrição da
PEC 18.

PROPOSIÇÕES PROTOCOLADAS: 

OFÍCIOS PROTOCOLADOS: 

          SEMANA DE 06 A 10 DE JULHO:

 
1.  PLP 177/20 
 
Estabelece que a Primeira Infância deve ser prioridade na elaboração dos
Planos Plurianuais. (Tema: Primeira Infância)
 
2.   PL 3685/20 
 
Agrava as penas dos crimes de estelionato e falsidade ideológica praticados
durante período de estado de calamidade pública e para fins de recebimento de
qualquer benefício ou auxílio custeado com recursos públicos. (Tema: Direito
Penal/Penas agravadas; fiscalização; auxílio financeiro)

1.  Ofício 107/20 

Encaminhado ao Coordenador da Comissão Externa do Coronavírus da Câmara
dos Deputados para solicitar a inclusão da ozonioterapia como prática
integrativa no combate ao Coronavírus. (Tema: Saúde)



    PLENÁRIO: 
 
1.   Pauta comentada e acompanhamento da sessão de 07/07 (MSC 245/2012,
Urgência dos PL’s 3058/20 e 2068/20 e discussão/ deliberação da MPV 925/20,
MPV 934/20, PL 1389/20, PL 2801/20, PL 735/20, PL 795/20, PL 1485/20, PL
1581/20, PL 1622/20, PL 2500/20, PL 2824/20, PL 3042/20 e PDC 1158/18).

2.  Pauta comentada e acompanhamento da sessão de 09/07 (MPV 975/20, PL
2801/20, PL 1581/20, PL 795/20, PL 1444/20, PL 1552/20, PL 3058/20)

 
PROPOSIÇÕES PROTOCOLADAS: 

OFÍCIOS PROTOCOLADOS: 

PLENÁRIO: 

          SEMANA DE 13 A 17 DE JULHO:

 
1.  EMENDA ADITIVA AO PL 2824/20 
 
Adiciona inciso ao art. 6º do substitutivo do Projeto de Lei para determinar que,
o Comitê Olímpico Brasileiro, as Ligas Regionais e Nacionais e a Confederação
Brasileira de Clubes, não vinculadas à modalidade futebol, poderão destinar até
20% dos recursos recebidos para o pagamento do parcelamento especial de
débitos das entidades desportivas profissionais de futebol perante a União.
(Tema: esportes; auxílio financeiro) 
 
2.   EMENDA MODIFICATIVA AO PL 2824/20 
 
A modificação do art. 16 do substitutivo do Projeto de Lei se dá para que a
concessão da Bolsa-Atleta solicitada em 2021 venha a considerar a participação
de competição esportiva em 2019 ou 2020, uma vez que o período pandêmico
determinou o isolamento social horizontal, deixando muitos atletas
impossibilitados de participarem de competições no ano de 2020. (Tema:
Esportes)

1.  Ofício 107/20 

Encaminhado ao Coordenador da Comissão Externa do Coronavírus da Câmara
dos Deputados para solicitar a inclusão da ozonioterapia como prática
integrativa no combate ao Coronavírus. (Tema: Saúde)

 1.  Pauta comentada e acompanhamento da sessão de 14/07 (PL 1826-B/20, PL
2801/20, PL 1581/20, PL 795/20, PL 3058/20, PL 735/20, PL 1485/20, PL 1622/20,
PDC 1158/18, PL 2500/20, PL 2824/20, PL 3042/20, PL 10756-A/2018, PL 2068/20)



 
2.   Pauta comentada e acompanhamento da sessão de 15/07 (Urgência do PL
130/20, discussão e deliberação: PL 2801/20, PL 1581/20, PL 1485/20, PL 1622/20,
PDC 1158/18, PL 2500/20, PL 2824/20, PL 3042/20, PL 10756-A/18, PL 2068/20)

3. Pauta Comentada e acompanhamento da sessão de 16/07 (Urgência do PL
130/20, discussão/deliberação: PDC 1158/18, PL 2824/20, PL 3042/20, PL 2068/20,
PL 4731/19)

     

 

PROPOSIÇÕES PROTOCOLADAS: 

PL 3880/20

OFÍCIOS: 

          SEMANA DE 20 A 24 DE JULHO:

 
1.

Cria circunstância para agravar a pena de crimes quando cometidos contra
conselheiros (as) tutelares no exercício de sua função ou em decorrência dela.
(Tema: Direito Penal/Penas agravadas) 

 
       2. PDL 339/20 
 

Altera decreto legislativo no sentido de possibilitar a criação de comissão para
o acompanhamento regional de medidas e ações voltadas para o Coronavírus.
(Tema: Saúde; DF)

3. Requerimento de informação 848/20 
 
Solicita ao Ministro da Saúde informações acerca dos recursos federais
transferidos ao Distrito Federal destinados ao combate ao coronavírus. (Tema:
Saúde; DF)

1.   Ofício 139/20 
 
Encaminhado ao Embaixador do Brasil na Espanha para solicitar a
prorrogação do visto do atleta Vinicius Rangel Costa, integrante da Seleção
Brasileira de Ciclismo. (Tema: esportes) 
 
2.  Ofício 138/20 
 
Encaminhado ao Ministro das Relações Exteriores para solicitar a prorrogação
do visto do atleta Vinicius Rangel Costa, integrante da Seleção Brasileira de
Ciclismo. (Tema: esportes) 
 



PLENÁRIO: 

   3. Ofício 144/20 
 

Encaminhado para a Defensoria Pública da União em resposta à nota técnica
encaminhada sobre o PL 2559/20. (Tema: Defensoria Pública)

1.       Pauta comentada e acompanhamento da sessão de 21/07 (PEC 15/15
(Fundeb), MPV 944/20, MPV 938/20). 

 
2.    Pauta comentada e acompanhamento da sessão de 22/07 (MPV 938/20, MPV
942/20)

 
PROPOSIÇÕES: 

PL 4013/20 

OFÍCIOS PROTOCOLADOS: 

PLENÁRIO: 

          SEMANA DE 27 A 31 DE JULHO:

1.

Altera os rótulos das embalagens de bebidas alcoólicas para inserir a
advertência "evite o consumo excessivo de álcool" entre outros. Institui o Fundo
de apoio às pessoas acometidas pelo consumo abusivo de bebidas alcoólicas.
(Tema: relações de consumo)

1.  Ofício 145/20 

Encaminhado para a Procuradora Regional do Trabalho da 10ª região no
sentido de solicitar providências em relação às denúncias feitas por
entregadores de aplicativo no que concerne às condições de trabalho,
principalmente no período da pandemia. (Tema: Melhoria de condições de
trabalho para categoria específica)

 1.  Pauta comentada e acompanhamento da sessão de 29/07 (Urgência: PL
6047/13, PL 2810/20, PL 3320/20, PL 3492/20, PL 2802/20, PL 3332/20; Recurso
contra parecer relacionado ao PL 3776/08; Discussão e deliberação da MPV
941/20, MPV 944/20, MPV 945/20, MPV 946/20, MPV 948/20, MPV 950/20, MPV
983/20, PL 2068/20, PL 1485/20, PL 1622/20, PL 2292/20, PL 2424/20, PL 2306/20)

     


