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PROPOSIÇÕES MONITORADAS 

PL 3252/2020 que “Acrescenta o art. 2º-A à Lei nº 
13.959, de 18 de dezembro de 2019, que institui o 
Exame 
Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos 
Expedidos por Instituição de Educação Superior 
Estrangeira 
(Revalida), para dispor sobre a contratação de médico 
brasileiro graduado em instituição de educação 
superior 
Estrangeira, mediante revalidação temporária e 
emergencial dos diplomas de graduação em medicina. 
” 

30/06 : COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
 
Retirado de pauta, por acordo, por solicitação da 
Relatora. 

PL 697/2020 - que “Dispõe sobre a limitação da 
quantidade de produtos e equipamentos de proteção 
Individual e de higiene essenciais ao combate à 
epidemia de Coronavírus que podem ser adquiridos 
individualmente. 

01/07: COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
 
Apresentação do Parecer de Comissão n. 1 CDC, pela 
DEFESA DO CONSUMIDOR. 

PL 268/2020 - que “Altera o art. 92 da Lei nº 13.146, 
de 06 de julho de 2015, para dispor sobre a criação do 
Registro Nacional da Pessoa com Deficiência e dá 
outras providências. ” 

01/07: COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 
Apresentação do Parecer de Comissão n. 1 CPD, pela 
DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 

PL 1774/2021 - que “Acrescenta o artigo 1º-A na Lei 
nº 8.856, de 1º de marco de 1994, para dispor sobre o 
piso salarial profissional nacional do Fisioterapeuta e 
do Terapeuta Ocupacional. ” 

30/06: MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 
 
Retirado o PL n. 1.774/2021, em razão do 
deferimento do Requerimento n. 1.074/2021, nos 
termos do artigo 104, caput, combinado com o artigo 
114, VII, ambos do RICD. 

PL 4384/2020 - que “Altera a Lei nº 13.992, de 22 de 
abril de 2020, para prorrogar a suspensão da 
obrigatoriedade da manutenção das metas 
quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos 
prestadores de 
serviço de saúde de qualquer natureza no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). ” 

09/07: SECRETARIA DE EXPEDIENTE 
 
Remetido Ofício SF nº 353, de 08/07/21, ao Ministro 
de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência 
da República, encaminhando a Mensagem SF nº 
91/21, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, submetendo à sanção presidencial 
autógrafos do Projeto. Remetido Ofício SF nº 354, de 
08/07/21, ao Primeiro-Secretário da Câmara dos 
Deputados, comunicando que o Projeto foi 
encaminhado à sanção presidencial. 

PL 130/2019 - que “Altera o § 4º do art. 8º da Lei 
8.069, de 13 de julho de 1990, para ampliar a 
assistência à 
gestante e à mãe no período pré e pós-natal. ” 

30/06: COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA 
MULHER 
 
Parecer da relatora, Dep. Tabata Amaral (PDT-SP), 
pela aprovação do Projeto de Lei 130/2019, dos PLs 
4258/2020, 4432/2020, 4947/2020, 1107/2021, 
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apensados, com Substitutivo, e pela rejeição do PL 
4546/2019, apensado. 

PL 568/2021 - que “Institui o Estatuto da Pessoa com 
Câncer e dá outras providências. ” 

30/06: MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 
 
Desapensação automática deste do PL 1.605/2019, 
principal, em face da declaração de prejudicialidade 
deste e do seu consequente arquivamento (Sessão 
Deliberativa Extraordinária Virtual de 30/6/2021 - 
13h55 - 72ª Sessão). 

PL 2924/2020 - que “Autoriza durante o período da 
pandemia da COVID-19 o registro, a fabricação e 
comercialização de Equipamentos de Proteção 
Individual - EPI por empresas com outros objetos 
sociais, adota 
procedimento simplificado de certificação pela 
ANVISA e dá outras providências. ” 

21/07: COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 
 
Apresentação do Parecer de Comissão n. 1 CDEICS, 
pela DES. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 
SERVIÇOS. 

PL 12/2021 - que “Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio 
de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial, para conceder licença 
compulsória para exploração de patentes de invenção 
ou de 
modelos de utilidade necessários ao enfrentamento 
de emergências de saúde pública. ” 

13/07: PLENÁRIO 
 
Apresentação da Declaração de Voto n. 6 MESA, pelo 
Deputado Marcelo Moraes (PTB/RS). 

PL 1932/2021 - que “Altera a Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, que dispõe sobre as condições 
para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e 
dá outras providências, para determinar que o 
abastecimento de medicamentos e de produtos de 
interesse 
para a saúde nos entes da federação será controlado 
por meio de sistema integrado de acompanhamento 
em 
tempo real do consumo e do estoque. ” 

01/07PLENÁRIO DO SENADO FEDERAL 
 
Designado Relator de Plenário o Senador Marcos 
Rogério. 

PL 504/2021 - que “Cria a Política Nacional de 
Residência em Área Profissional da Saúde. ” 

06/07: COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
 
Prazo de Vista ao Dep. Tiago Mitraud Encerrado. 

PDL 381/2020 - que “Susta os efeitos da PORTARIA Nº 
2.282, DE 27 DE AGOSTO DE 2020, que dispõe sobre o 
Procedimento de Justificação e Autorização da 
Interrupção da Gravidez nos casos previstos em lei, no 
âmbito 
do Sistema Único de Saúde-SUS. ” 

05/07: MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 
 
Sujeito a arquivamento, nos termos do § 4° do art. 
164 do RICD. Prazo para apresentação de recurso, 
nos termos do § 2° do art. 164 do RICD (5 sessões a 
partir de 7/7/2021). 

PL 1622/2020 - que “Altera a Lei 13.979 de 2020, para 
dispor sobre a obrigatoriedade da notificação 

30/06: COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 
 
Aprovado o Parecer. 
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compulsória e imediata dos diagnósticos de casos de 
síndrome respiratória aguda assim como dos 
casos suspeitos e confirmados da COVID-19. ” 

PL 1821/2021 - que “Dispõe sobre a regulamentação 
da atividade profissional de sanitarista e dá outras 
providências. ” 

07/07: COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 
 
Encerrado o prazo de 5 sessões para apresentação de 
emendas ao projeto (de 24/06/2021 a 07/07/2021). 
Não foram apresentadas emendas. 

PL 2981/2020 - que “Dispõe sobre prioridade para 
recebimento da restituição do imposto de renda, de 
que 
trata o art. 16 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 
1995, durante o período da Emergência em Saúde 
Pública 
de Importância Nacional (Espin) em razão da 
pandemia da covid-19. ” 

23/06: COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 
 
Designado Relator, Dep. Luis Miranda (DEM-DF) 

PL 3887/2020 - que “Institui a Contribuição Social 
sobre Operações com Bens e Serviços - CBS, e altera a 
legislação tributária federal. ” 

25/06: PLENÁRIO 
 
Designado Relator, Dep. Luiz Carlos Motta (PL-SP) 

PL 1198/2021 - que “Esta Lei autoriza a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios a adotarem 
as 
medidas complementares nela previstas, para a 
ampliação da mão de obra e dos serviços de saúde 
empregados no combate à pandemia internacional 
pelo Covid-19. ” 

07/07: COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 
 
Encerrado o prazo de 5 sessões para apresentação de 
emendas ao projeto (de 24/06/2021 a 07/07/2021). 
Não foram apresentadas emendas. 

PL 1136/2021 - que “Altera a Lei nº 6.259, de 30 de 
outubro de 1975, e a Lei nº 14.124, de 10 de março de 
2021, para prever a obrigatoriedade de vacinação 
diária, inclusive aos finais de semana e feriados, como 
medida para controle de surtos, epidemias e 
pandemias de doenças imunopreveníveis. ” 

15/07: PLENÁRIO 
 
Alteração do Regime de Tramitação desta proposição 
em virtude da Aprovação do REQ 1497/2021. 

PL 1756/2021 - que “Dispõe sobre a oferta e a 
realização, no âmbito do Sistema Único de Saúde, de 
cirurgia de 
Gigantomastia ou hipertrofias mamárias e dá outras 
providências. ” 

07/07: COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 
 
Encerrado o prazo de 5 sessões para apresentação de 
emendas ao projeto (de 24/06/2021 a 07/07/2021). 
Não foram apresentadas emendas. 

PL 1945/2021 - que “Institui a obrigatoriedade de 
notificação ao Ministério da Saúde de ocorrências de 
anafilaxia/choque anafilático” 

07/07: COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 
 
Encerrado o prazo de 5 sessões para apresentação de 
emendas ao projeto (de 24/06/2021 a 07/07/2021). 
Não foram apresentadas emendas. 

PL 1613/2021 - que “Altera a Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), para 
dispor 
sobre os processos de incorporação de tecnologias ao 
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre a utilização, 
pelo 

16/07: PLENÁRIO 
 
Apresentação da Declaração de Voto n. 11 MESA, 
pelo Deputado Glaustin da Fokus (PSC/GO). 
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SUS, de medicamentos cuja indicação de uso seja 
distinta daquela aprovada no registro da Agência 
Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). ” 

PL 977/2021 - que “Altera a Lei nº 9.279, de 14 de 
maio de 1996, para prever a licença compulsória de 
patentes relativas a ingredientes farmacêuticos ativos, 
medicamentos e vacinas eficazes contra agentes 
patogênicos causadores de emergência em saúde. ” 

06/07: PLENÁRIO 
 
Declarado prejudicado em face da aprovação em 
Plenário do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 12, de 
2021, adotado pelo Relator da Comissão de 
Seguridade Social e Família (Sessão Deliberativa 
Extraordinária Virtual de 6/7/2021 – 15h – 74ª 
Sessão). 

PL 329/2021 - que “Altera a Lei nº 9.279, de 14 de 
maio de 1996, para dispor sobre a licença compulsória 
de 
patentes sobre medicamentos e vacinas contra 
patógenos responsáveis por surtos epidêmicos que 
causem 
emergência em saúde pública, de importância 
nacional ou internacional, decorrente da doença. ” 

06/07: PLENÁRIO 
 
Declarado prejudicado em face da aprovação em 
Plenário do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 12, de 
2021, adotado pelo Relator da Comissão de 
Seguridade Social e Família (Sessão Deliberativa 
Extraordinária Virtual de 6/7/2021 – 15h – 74ª 
Sessão). 

PL 2598/2007 - que “Obriga os estudantes de 
Medicina, Odontologia, Enfermagem, Farmácia, 
Nutrição, 
Fonoaudiologia, Fisioterapia, Psicologia e Terapia 
Ocupacional, que concluírem a graduação em 
instituições 
públicas de ensino ou em qualquer instituição de 
ensino, desde que custeados por recursos públicos, a 
prestarem serviços remunerados em comunidades 
carentes de profissionais em suas respectivas áreas de 
formação. 

07/07: COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 
 
Aprovado o Requerimento de Retirada de Pauta do 
Dep. Fernando Monteiro. 

PL 1383/2021 - que “Acrescenta dispositivo à Lei nº 
9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial, dispondo sobre licenciamento 
compulsório de patentes durante o Estado de 
Emergência em Saúde de que trata a Lei nº 13.979, de 
6 de fevereiro de 2020. ” 

06/07: PLENÁRIO 
 
Declarado prejudicado em face da aprovação em 
Plenário do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 12, de 
2021, adotado pelo Relator da Comissão de 
Seguridade Social e Família (Sessão Deliberativa 
Extraordinária Virtual de 6/7/2021 – 15h – 74ª 
Sessão). 

PL 649/2020 - que “Altera a Lei nº 13.487, de 6 de 
outubro de 2017, para destinar os recursos do Fundo 
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para o 
combate, controle e prevenção do agente viral " nCov- 
2019", da família Corona vírus. ” 

06/07: COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE 
CIDADANIA 
 
Parecer da Relatora, Dep. Caroline de Toni (PSL-SC), 
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e dos 
Projetos de Lei nºs 663/2020, 3.810/2020, 
1.380/2020, 1.675/2020, 1.825/2020, 2.291/2020, 
2.398/2020 e 753/2021, apensados, com 
substitutivo. 
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PL 4174/2020 - que “Altera a Lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, para fixar diretrizes que orientem a 
vacinação e cobertura contra o covid-19. ” 

07/07: MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 
 
Deferido o Requerimento n. 1.467/2021, conforme o 
seguinte teor: "Defiro o Requerimento n. 
1.467/2021, nos termos do art. 142, caput, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Assim, 
desapensem-se o Projeto de Lei n. 4.174/2020 e 
apensados do Projeto de Lei n. 2.112/2021 e, em 
seguida, desapensem-se os Projetos de Lei n. 936, 
1.405, 1.865, 2.113 e 2.162, todos de 2021, do 
Projeto de Lei n. 4.174/2020 e se os apensem ao 
Projeto de Lei n. 2.112/2021. Em consequência, 
submeta-se o Projeto de Lei n. 4.174/2020 a parecer 
das Comissões de Seguridade Social e Família, 
Finanças e Tributação (art. 54 do RICD) e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania (art. 54 do 
RICD), à apreciação conclusiva pelas Comissões (art. 
24, II, do RICD) e ao regime de prioridade (art. 151, II, 
do RICD).Publique-se.[ATUALIZAÇÃO DO DESPACHO 
DO PROJETO DE LEI N. 4.174/2020: CSSF, CFT (art. 54, 
RICD) e CCJC (Art. 54, RICD). Proposição sujeita à 
apreciação conclusiva pelas Comissões (art. 24, II, do 
RICD). Regime de Tramitação: prioridade (Art. 151, II, 
do RICD).]" 

PL 894/2021 - que “Dispõe sobre a validade do 
registro profissional em todo o território nacional. ” 

07/07: COMISSÃO DE TRABALHO, DE 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 
 
Designado Relator, Dep. Mauro Nazif (PSB-RO) 

PL 2112/2021 - que “Altera a Lei nº 14.124, de 10 de 
março de 2021, para determinar a inclusão, como 
grupo 
prioritário no Plano Nacional de Operacionalização da 
Vacinação contra a Covid-19, de gestantes, puérperas 
e 
lactantes, bem como de crianças e adolescentes com 
deficiência permanente ou com comorbidades, além 
daquelas privadas de liberdade. ” 

12/07: PLENÁRIO DO SENADO FEDERAL 
 
Encaminhado à publicação o Ofício nº 111, de 2021, 
do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, 
comunicando o envio à sanção do Projeto de Lei n° 
2.112, de 2021. A matéria vai ao Arquivo. 

PL 3886/2015 - que “Revoga a alínea "a" do art. 1º da 
Lei nº 1.234, de 14 de novembro de 1950, para dar 
tratamento isonômico ao médico em Radiologia, 
Medicina Nuclear e Radioterapia quanto à sua jornada 
de 
trabalho..” 

07/07: COMISSÃO DE TRABALHO, DE 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 
 
Designado Relator, Dep. Mauro Nazif (PSB-RO) 
 

PL 4924/2020 - que “Dispõe sobre a realização pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) de exames médicos 
exigidos 
em concurso público para os candidatos que 
comprovem sua condição de hipossuficiência no 
momento da 

07/07: COMISSÃO DE TRABALHO, DE 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 
 
Designado Relator, Dep. Mauro Nazif (PSB-RO) 
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inscrição no certame. ” 

PL 11003/2018 - que “Altera a Lei nº 10.260, de 12 de 
julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de 
Financiamento ao estudante do Ensino Superior - FIES. 
” 

02/07: CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 
 
Parecer do Relator, Dep. Diego Garcia (PODE-PR), 
pela rejeição deste, e do PL 11.061/2018, apensado. 

PL 681/2020 - que “Dispõe sobre a criação de 
benefícios financeiros no âmbito do Programa Bolsa 
Família, 
devidos durante a suspensão das atividades escolares 
provocada pela pandemia do vírus Covid-19. ” 

08/07: COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 
 
Apresentação do Parecer de Comissão n. 1 CSSF, pela 
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA. 

PL 710/2020 - que “Institui a Semana de 
Conscientização sobre Hemangiomas e anomalias 
vasculares. ” 

08/07: COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 
 
Apresentação do Parecer de Comissão n. 1 CSSF, pela 
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA. 

PL 814/2020 - que “Dispõe sobre a renovação das 
receitas de medicamentos de uso contínuo em casos 
de 
calamidade pública e quarentena nos moldes da Lei 
13.979 de 06 de fevereiro de 2020. ” 

08/07: COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 
 
Apresentação do Parecer de Comissão n. 1 CSSF, pela 
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA. 

PL 192/2021 - que “Dispõe sobre a autorização para 
produção, distribuição, comercialização e uso da 
substância dióxido de cloro, em solução, para a 
prevenção e tratamento da Covid-19, em todo o 
território 
nacional; ” 

23/06: COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 
 
Designada Relatora, Dep. Carmen Zanotto 
(CIDADANIA-SC) 

PL 5090/2020 - que “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). ” 

08/07: COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 
 
Apresentação do Parecer de Comissão n. 1 CSSF, pela 
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA. 

PL 1029/2021 - que “Autoriza a aquisição de oxigênio 
hospitalar produzido pela Fábrica de Fertilizantes 
Nitrogenados (Fafen-PR) com dispensa de licitação e 
garante a aquisição de toda sua produção enquanto 
vigorar o estado de emergência em saúde pública. ” 

23/06: COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 
 
Designado Relator, Dep. Alexandre Padilha (PT-SP) 

PL 2101/2021 - que “Altera a Lei n° 9.656, de 3 de 
junho de 1998 (Lei dos Planos de Saúde), para 
suspender os 
reajustes das mensalidades dos planos de saúde para 
o ano de 2021, e dá outras providências. ” 

08/07: MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 
 
Em decorrência da declaração de prejudicialidade do 
PL 1117/2020, revejo o despacho aposto ao PL 
2101/2021 para determinar sua apensação ao PL-
30/2021. Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões - Art. 24 II. Regime de Tramitação: 
Prioridade (Art. 151, II, RICD) 
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PL 1778/2020 - que “Institui a Política Nacional de 
Atenção Integral às Imunodeficiências Primárias. ” 

08/07: COMISSÃO DE TRABALHO, DE 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 
 
Parecer do Relator, Dep. Heitor Schuch (PSB-RS), pela 
aprovação, com Emenda. 

PL 3752/2012 - que “Altera a Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, que dispõe sobre as condições 
para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e 
dá outras providências, para estabelecer prazo de 
atendimento no Sistema Único de Saúde - SUS..” 

06/07: COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 
 
Designado Relator, Dep. Eduardo Cury (PSDB-SP) 

PL 1843/2020- que “Determina que o resultado 
financeiro positivo das operações do Banco Central do 
Brasil 
com reservas cambiais seja destinado para o custeio 
das despesas do Ministério da Saúde com medidas de 
combate ao surto do Covid-19. ” 

05/07: COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 
 
Parecer da Relatora, Dep. Carmen Zanotto 
(CIDADANIA-SC), pela aprovação deste, e do PL 
1291/2021, apensado, com substitutivo. 

PL 681/2020 - que “Dispõe sobre a criação de 
benefícios financeiros no âmbito do Programa Bolsa 
Família, 
devidos durante a suspensão das atividades escolares 
provocada pela pandemia do vírus Covid-19. ” 

08/07: COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 
 
Apresentação do Parecer de Comissão n. 1 CSSF, pela 
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA. 

PL 5033/2020 - que “Altera a Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, e a 
Lei 
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 para destinar 
parte da receita arrecada com a cobrança de multas 
de 
trânsito ao financiamento de tratamento de câncer de 
mama e dá outras providências. ” 

08/07: COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA 
MULHER 
 
Apresentação do Parecer de Comissão n. 1 
CMULHER, pela DIREITOS DA MULHER. 

PL 814/2020 - que “Dispõe sobre a renovação das 
receitas de medicamentos de uso contínuo em casos 
de 
calamidade pública e quarentena nos moldes da Lei 
13.979 de 06 de fevereiro de 2020. ” 

08/07: COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 
 
Apresentação do Parecer de Comissão n. 1 CSSF, pela 
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA. 

PL 4364/2020 - que “Institui a Política Nacional de 
Enfrentamento à Doença de Alzheimer e Outras 
Demências 
e dá outras providências. ” 

08/07: PLENÁRIO DO SENADO FEDERAL 
 
Designado Relator de Plenário o Senador Romário. 

PL 2324/2021 - que “Institui o Dia Nacional do 
Ortoptista.” 

09/07: MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 
 
Devolva-se a proposição, com base no art. 137, §1º, 
inciso I, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, c/c o art. 4º da Lei 12.345/2010. Oficie-se 
ao Autor e, após, publique-se. 

PL 1108/2021 - que “Acrescenta o inciso IV, no art. 5º 
da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para 

09/07: COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 
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determinar a realização de campanhas permanentes 
sobre os riscos da automedicação. ” 

Parecer do Relator, Dep. Dr. Zacharias Calil (DEM-
GO), pela aprovação, com substitutivo. 

PL 1074/2021 - que “Altera a Lei n. 11.631, de 27 de 
dezembro de 2007, para permitir a decretação da 
Mobilização Nacional a que se referem os incisos 
XXVIII do caput art. 22 e XIX do caput do art. 84 da 
Constituição Federal, nos casos de situação de 
emergência de saúde pública de importância 
internacional 
decorrente de pandemia e de catástrofe natural de 
grandes proporções. 

07/07: COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 
 
Parecer do Relator, Dep. Luiz Lima (PSL-RJ), pela 
aprovação. 

PDL 339/2020 - que “Altera o Decreto Legislativo nº 6, 
de 2020, para autorizar a criação de subcomissões 
para 
acompanhamento das ações no âmbito dos Estados e 
do Distrito Federal. ” 

09/07: MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 
 
Devolva-se a proposição, com base no artigo 137, § 
1º, inciso II, alínea "b", do RICD, por contrariar o 
inciso V do art. 49 da Constituição Federal. Oficie-se 
ao Autor e, após, publique-se. 

PL 1184/2003 - que “Dispõe sobre a Reprodução 
Assistida. ” 

09/07: COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE 
CIDADANIA 
 
Apresentação do Parecer do Relator n. 4 CCJC, pelo 
Deputado Diego Garcia (PODE/PR). 

PL 411/2020- que “Altera os dispositivos art. 20 da LEI 
Nº 12.852, DE 5 DE AGOSTO DE 2013 - Estatuto da 
Juventude, inciso VIII para dispor sobre as diretrizes a 
serem observadas na formulação de políticas públicas 
de 
atenção à saúde do jovem.” 

09/07: COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 
 
Parecer da Relatora, Dep. Adriana Ventura (NOVO-
SP), pela aprovação. 

PL 3841/2020 - que “Altera a Lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, para dispor sobre a 
responsabilidade 
dos agentes públicos no enfrentamento da pandemia 
da covid-19 (Corona vírus). ” 

13/07: COMISSÃO DE TRABALHO, DE 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 
 
Aprovado o Requerimento de Retirada de Pauta, do 
Deputado Sanderson. 

PDL 292/2021 - que “Susta os efeitos do art. 38 da 
Portaria GM/MS nº 1.263, de 18 de junho de 2021.” 

14/07: SECRETARIA DE EXPEDIENTE 
 
(SF) MESA. PROMULGADO. DECRETO LEGISLATIVO N° 
25 DE 2021. DOU (Diário Oficial da União) - 
14/07/2021 - Seção I - pág. 1. Promulgado em 
13/07/2021. 

PL 1054/2021 - que “Dispõe sobre o fornecimento de 
máscaras PFF2/N95 para trabalhadores de serviços 
considerados essenciais durante o estado de 
Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional declarada 
pelo Ministério da Saúde em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo Corona vírus. ” 

14/07: COMISSÃO DE TRABALHO, DE 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO  
 
Designado Relator, Dep. 
Mauro Nazif (PSB-RO). Prazo para Emendas ao 
Projeto (5 sessões a partir de 16/07/2021 

MPV 1034/2021 - que “Altera a Lei nº 7.689, de 15 de 
dezembro de 1988, para majorar a alíquota da 

MESA- Transformado na Lei Ordinária 14183/2021. 
DOU 15/07/21 PÁG 01 COL 01. Vetado 
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Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devida pelas 
pessoas jurídicas do setor financeiro, a Lei nº 8.989, 
de 
24 de fevereiro de 1995, para modificar a concessão 
da isenção relativa ao Imposto sobre Produtos 
Industrializados incidente na aquisição de automóveis 
por pessoa com deficiência, revoga a tributação 
especial 
relativa à nafta e a outros produtos destinados a 
centrais petroquímicas, e institui crédito presumido 
da 
Contribuição para os Programas de Integração Social e 
de Formação do Patrimônio do Servidor Público e da 
Contribuição Social para o Financiamento da 
Seguridade Social para produtos destinados ao uso 
em hospitais, 
clínicas, consultórios médicos e campanhas de 
vacinação.” 

parcialmente. (MSC 339/21-PE). Razões do veto: 
DOU 15/07/21 PÁG 04 COL 02. 

PL 4060/2020 - que “Institui o Programa Nacional de 
Apoio à Inovação e à Pesquisa Científica e Tecnológica 
no 
Sistema Único de Saúde (PRONPEC). ” 

15/07: COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - Parecer do 
Relator, Dep. 
Paulo Eduardo Martins (PSC-PR), pela aprovação, 
com emenda 

PL 3914/2020 - que “Altera as Leis nº 13.463, de 06 de 
julho de 2017, e nº 13.876, de 20 de setembro de 
2019, 
para dispor sobre o pagamento de honorários 
periciais. ” 

15/07: PLENÁRIO - Apresentação do Parecer de 
Comissão n. 1 CCJC, pela Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania. 

PLP 77/2021 - que “Altera a Lei Complementar n. º 64, 
de 18 de maio de 1990, para tornar inelegíveis os que 
burlarem diretrizes de plano de vacinação para 
obterem para si ou para terceiro acesso indevido à 
imunização.” 

15/07: COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE 
CIDADANIA - Apresentação do Parecer do Relator n. 
1 CCJC, pelo Deputado Daniel Freitas (PSL/SC). 

PL 5195/2020 - que “Altera a Lei nº 13.819, de 26 de 
abril de 2019, que institui a Política Nacional de 
Prevenção da Automutilação e do Suicídio, para 
abordar as ações voltadas para as pessoas com 
deficiência” 

15/07: COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - Designada Relatora, 
Dep. 
Tereza Nelma (PSDB-AL) 

PL 7237/2017 - que “Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para 
acrescerlhe 
o art. 153-A, que trata da divulgação não-autorizada 
de imagens e de dados de prontuários de pacientes 
sob cuidados de profissionais de saúde. ” 

15/07: COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE 
CIDADANIA - Apresentação do Parecer do Relator n. 
2 CCJC, pelo Deputado Paulo Teixeira (PT/SP). 

 


