
 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA (CSSF) 

(Pauta Comentada Semana 45) 
 

Reunião Extraordinária 
Dia: 10/11/2021 
Local: Plenário 7 

Horário: 9h00 
 

Requerimentos 
1 - REQ 390/2021 - da Sra. Professora Dayane Pimentel - que "requer a realização de Audiência 
Pública conjunta com a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, com o intuito de debater a 
falta de medicamentos e a incorporação de produtos para atendimento às pessoas com Diabetes 
Mellitus, e a nacionalização de insulinas". 
Posicionamento: Favorável 
Impacto: Baixo 
 
2 - REQ 391/2021 - do Sr. Francisco Jr. - (PL 11217/2018) - que "requer a realização de Audiência 
Pública para debater o Projeto de Lei n° 11.217, de 2018, que dispõe sobre o reconhecimento dos 
pacientes que apresentam fissura palatina ou labiopalatina não reabilitados como pessoas com 
deficiência; bem como os seus apensados". 
Posicionamento: Acompanhar 
 
3 - REQ 392/2021 - do Sr. Alexandre Padilha - que "requer a realização de audiência pública por 
teleconferência para debater os desafios no rastreamento do câncer de colo de útero no Brasil na 
atualidade e custo efetividade de novas tecnologias para rastreamento e diagnóstico". 
Posicionamento: Favorável 
Impacto: Baixo  

 
Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 
Urgente 

4 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 215/2021 da Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional - (MSC 430/2020) - que "aprova o texto do Acordo de Previdência Social entre a 
República Federativa do Brasil e a República da Índia, assinado em Nova Delhi, em 25 de janeiro de 
2020". 
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO. 
PARECER: pela aprovação. 
Posicionamento: Acompanhar 

 
Prioridade 

5 -  PL 10718/2018 do Senado Federal - Paulo Paim - (PLS 319/2013) - que "altera a Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social), para incluir as formas 
incapacitantes das doenças reumáticas, neuromusculares e osteoarticulares crônicas ou 
degenerativas entre as doenças e condições cujos portadores são beneficiados com a isenção do 
cumprimento de prazo de carência para a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por 
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invalidez". (Apensados: PL 3113/2012 (Apensados: PL 6416/2013, PL 7915/2014, PL 1448/2015, PL 
6278/2016, PL 8090/2017, PL 8980/2017, PL 1632/2019 e PL 370/2020) e PL 4399/2019) 
RELATOR: Deputado DIEGO GARCIA. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 6416/2013, do PL 7915/2014, do PL 1448/2015, do PL 
6278/2016, do PL 8090/2017, do PL 8980/2017, do PL 1632/2019, do PL 370/2020, do PL 
3113/2012, e do PL 4399/2019, apensados, com substitutivo. 
Posicionamento: Favorável 
Impacto: Baixo  
 
6 - PROJETO DE LEI Nº 1445/2020 do Sr. Paulo Abi-Ackel - que "reconhece a aquisição de insumos 
básicos de proteção contra o coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) ou a aquisição de equipamentos 
médico-hospitalares para o enfrentamento à pandemia do coronavírus, no contexto do estado de 
calamidade pública reconhecido pelo Congresso Nacional, a preços de mercado e nas hipóteses de 
máxima urgência, devidamente comprovada, como casos excepcionais, para efeito de possibilitar 
o pagamento por meio de adiantamento, nos termos do disposto nos arts. 65 e 68 da Lei n.º 4.320, 
de 17 de março de 1964". 
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO. 
PARECER: pela rejeição. 
Posicionamento: Acompanhar 
 
7 - PROJETO DE LEI Nº 1169/2021 do Senado Federal - Rose de Freitas - que "altera a Lei nº 13.979, 
de 6 de fevereiro de 2020, para estabelecer a regulamentação de criação do conselho consultivo 
de saúde para determinar que medidas de enfrentamento à emergência de saúde pública devem 
embasar-se em evidências científicas, em análises sobre informações estratégicas e em diretrizes 
de órgãos colegiados especializados. " 
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Posicionamento: Favorável 
Impacto: Alto 
Justificativa: A experiência já adquirida no Brasil no contexto da pandemia de Covid-19 
demonstra a necessidade de uma atuação coordenada por parte das autoridades dos três entes 
da Federação e baseada no melhor conhecimento técnico, para que sejam alcançados melhores 
resultados no controle da doença. 
 
8 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 6/2021 do Sr. Giovani Cherini - que "altera o art. 20 do 
Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, que "Dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros 
Privados, regula as operações de seguros e resseguros e dá outras providências", para instituir 
seguro obrigatório destinado à cobertura de danos pessoais decorrentes de efeitos adversos 
causados pela administração de vacinas contra COVID-19 distribuídas ou comercializadas no 
território nacional". 
RELATOR: Deputado DR. JAZIEL. 
PARECER: pela aprovação. 
Posicionamento: Favorável 
Impacto: Baixo 
 
9 - PROJETO DE LEI Nº 496/2021 do Senado Federal - Styvenson Valentim - que "altera a Lei nº 
6.259, de 30 de outubro de 1975, para estabelecer os direitos da pessoa no momento da vacinação 
e tornar crime a obstrução de tais direitos". 
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RELATOR: Deputado FLÁVIO NOGUEIRA. 
PARECER: pela aprovação. 
Posicionamento: Favorável 
Impacto: Médio 
 
10 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 417/2014 do Senado Federal - Paulo Paim - (PLS 
150/2013) - que "altera as Leis nºs 8.213, de 24 de julho de 1991, 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 
e 11.959, de 29 de junho de 2009, para instituir a contagem do periodo de defeso no âmbito das 
atividades pesqueira e afins como tempo de contribuição para a Previdência Social, definir regras 
para a concessão de aposentadoria especial para os pescadores e trabalhadores em atividades 
afins, instituir o salário-defeso e dispor sobre o Registro Geral da Atividade Pesqueira". 
RELATORA: Deputada TEREZA NELMA. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo. 
Posicionamento: Acompanhar 

Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 
Tramitação Ordinária 

11 - PROJETO DE LEI Nº 4815/2009 do Sr. Dr. Nechar - que "veda a comercialização de brinquedos 
acompanhados de lanches". (Apensados: PL 4888/2009, PL 4935/2009, PL 1146/2011, PL 
1745/2011 (Apensado: PL 5608/2013 (Apensado: PL 4116/2019)), PL 6111/2013, PL 112/2015, PL 
3128/2015 e PL 9269/2017 (Apensados: PL 5912/2019, PL 6180/2019 e PL 6458/2019)) Explicação: 
Promoção de rede de "fast food" que vende brinquedo junto com o lanche. 
RELATORA: Deputada BENEDITA DA SILVA. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 4888/2009, do PL 4935/2009, do PL 1146/2011, do PL 
1745/2011, do PL 6111/2013, do PL 112/2015, do PL 3128/2015, do PL 9269/2017, do PL 
5608/2013, do PL 4116/2019, do PL 5912/2019, do PL 6180/2019, e do PL 6458/2019, apensados, 
com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Adriana Ventura, Dra. Soraya Manato e Rodrigo Coelho, em 
08/05/2019. 
Posicionamento: Acompanhar 
 
12 - PL 6622/2013 do Sr. Carlos Sampaio - que "altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 (Código Penal) para tipificar o crime de feminicídio; modifica o § 11 do art. 129 do Decreto-
Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) para aumentar a pena da lesão corporal 
decorrente de violência doméstica, se o crime constituir violência de gênero contra as mulheres e 
acrescenta o art. 132-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para 
tipificar a violência psicológica contra a mulher; e altera o inciso I do art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 
de julho de 1990 (Lei de Crimes Hediondos) para incluir o feminicídio entre os crimes considerados 
hediondos". (Apensados: PL 7490/2014 (Apensado: PL 64/2020), PL 9559/2018, PL 1526/2019 
(Apensados: PL 4469/2019 e PL 3112/2021), PL 2031/2019, PL 2016/2019 (Apensado: PL 
4290/2020), PL 3441/2019 (Apensado: PL 4358/2019), PL 5083/2019 (Apensado: PL 74/2021), PL 
6427/2019 e PL 523/2020) 
RELATORA: Deputada LEANDRE. 
PARECER: Parecer da Dep. Leandre (PV-PR), pela aprovação deste, e do PL 7.490/2014, do PL 
9.559/2018, do PL 1.526/2019, do PL 2.016/2019, do PL 2.031/2019, do PL 3.441/2019, do PL 
4.358/2019, do PL 4.469/2019, do PL 5.083/2019, do PL 6.427/2019, do PL 64/2020, do PL 
523/2020, do PL 4.290/2020, do PL 74/2021 e do PL 3.112/2021, apensados, com substitutivo. 
Posicionamento: Acompanhar 
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Proposições sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Prioridade 

13 - PROJETO DE LEI Nº 489/2011 - do Senado Federal - Rosalba Ciarlini - (PLS 407/2009) - que 
"altera o art. 2º da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para conceder benefício variável 
no programa Bolsa Família à unidade familiar em que haja pessoa acometida por neoplasia 
maligna, pela síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) ou por doença crônica". 
(Apensados: PL 4766/2012 e PL 8069/2014) Explicação: Benefício variável no valor de 
sessenta Reais por pessoa doente. 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 
PARECER: pela aprovação deste, da Emenda 1/2011 da CSSF, e do PL 4766/2012, apensado, 
com substitutivo, e pela rejeição do PL 8069/2014, apensado. 
Posicionamento: Acompanhar 
 
14 - PROJETO DE LEI Nº 829/2020 - do Sr. Bibo Nunes - que "suspende os prazos de 
pagamentos dos tributos federais que especifica durante a pandemia do Coronavírus (COVID-
19)". (Apensados: PL 1015/2020 (Apensados: PL 1471/2020 e PL 1387/2020), PL 1313/2020 
(Apensado: PL 1027/2021), PL 1388/2020 (Apensado: PL 3146/2020), PL 2732/2020 e PL 
1149/2020) 
RELATORA: Deputada DRA. SORAYA MANATO. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 1015/2020, do PL 1149/2020, do PL 1313/2020, do PL 
1388/2020, do PL 2732/2020, do PL 1387/2020, do PL 1471/2020, do PL 1027/2021, e do PL 
3146/2020, apensados, com substitutivo. 
Vista à Deputada Vivi Reis, em 29/09/2021. 
Posicionamento: Acompanhar 
 
15 – PROJETO DE LEI Nº 950/2020 - do Sr. JHC - que "altera a lei 13.979/2020 para dispor 
sobre as medidas protetivas ao contribuinte para enfrentamento do estado de calamidade 
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), 
decretada pelo Ministro de Estado da Saúde, em 3 de fevereiro de 2020, nos termos do 
disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020". 
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Posicionamento: Acompanhar 
 
16 – PROJETO DE LEI Nº 996/2020 - do Sr. Eduardo Bismarck - que "permite a destinação dos 
recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações - FUST ao Ministério 
da Saúde para o custeio das ações de prevenção, contenção, combate e mitigação à pandemia 
do Covid-19". (Apensado: PL 2878/2020) 
RELATOR: Deputado CHICO D'ANGELO. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 2878/2020, apensado, com substitutivo. 
Posicionamento: Acompanhar 
 
 
17 – PROJETO DE LEI Nº 1973/2020 - do Sr. Alexandre Leite - que "altera a Lei n° 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020, para ampliar a margem consignável para operações de crédito com 
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autorização de desconto de prestações em folha de pagamento durante a vigência do estado 
de calamidade publica declarado em combate do covid-19". (Apensado: PL 2008/2020) 
RELATOR: Deputado DR. ZACHARIAS CALIL. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 2008/2020, apensado, com substitutivo. 
Posicionamento: Favorável 
Impacto: Baixo 
 
18 – PROJETO DE LEI Nº 2130/2020 - do Sr. Dr. Sinval Malheiros - que "altera a Lei nº 13.979, 
de 6 de fevereiro de 2020, que "Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo 
surto de 2019", para dispor sobre o repouso dos profissionais de saúde". 
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Posicionamento: Favorável 
Impacto: Alto 
Justificativa: A pandemia de Covid-19 gerou importante aumento tanto do volume de 
trabalho dos profissionais da saúde quanto do estresse a que são submetidos. Muitos 
necessitam estender seu tempo de trabalho para conseguir atender a toda a demanda, 
muitas vezes em condições adversas. Ademais, há aqueles que têm receio de voltar para 
casa e infectar seus familiares. E outros tantos são hostilizados nos meios de transporte. 
Inúmeros casos já foram relatados pela imprensa. São pessoas submetidas a situações 
extremas e que não podem repousar em seus lares. Nesse contexto, é justo, adequado e 
oportuno que os serviços de saúde ofereçam condições dignas para que possam repousar 
no próprio local de trabalho. 
 
19 – PROJETO DE LEI Nº 891/2021 - do Sr. AJ Albuquerque - que "estabelece regime de 
destinação extraordinário do produto da arrecadação total obtido pela captação das apostas 
realizadas nas loterias federais para custear despesas com auxílio emergencial residual 
estabelecido para enfrentar as consequências sociais e econômicas da pandemia da Covid-19 
e dá outras providências". 
RELATOR: Deputado ANDRÉ FUFUCA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Posicionamento: Acompanhar  
 
20 – PROJETO DE LEI Nº 1479/2021 - do Sr. Luizão Goulart - que "dispõe sobre a convocação 
dos profissionais de saúde aposentados, para atuar no combate à pandemia de Covid-19". 
RELATOR: Deputado CHICO D'ANGELO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Posicionamento: Favorável 
Impacto: Alto 
Justificativa: A necessidade e a urgência da adoção dessa medida são comprovadas sem 
nenhuma hesitação se pensarmos que a pandemia já infectou mais de 13 milhões de 
brasileiros, ceifou a vida de cerca de 350 mil, chegando-se ao assustador número de mais 
de 4 mil mortos a cada 24 horas 4 , um recorde mundial que nos entristece e envergonha. 
Entendemos que a contratação temporária por excepcional interesse público é a solução 
jurídica mais adequada, pois a Lei nº 8.745/1993 já contém dispositivo que contempla a 
situação ventilada. 
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21 – PROJETO DE LEI Nº 7109/2010 - do Senado Federal - Expedito Júnior - (PLS 48/2008) - 
que "assegura à estudante grávida o regime de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto-
Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969, e altera a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, 
que dispõe sobre o estágio de estudantes, para possibilitar a interrupção do estágio da 
estudante grávida". (Apensado: PL 5877/2009) Explicação: Revoga a Lei nº 6.202, de 1975. 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 5877/2009, apensado, e do Substitutivo adotado pela 
CTASP, nos termos do Substitutivo adotado pela CE. 
Posicionamento: Acompanhar 
 
22 – PROJETO DE LEI Nº 6399/2013 - do Senado Federal - Paulo Paim - (PLS 161/2011) - que 
"altera o § 2º do art. 16 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para equiparar ao filho do 
segurado o menor sob sua guarda judicial, mediante declaração do segurado, desde que o 
menor não possua condições suficientes para o próprio sustento e educação". (Apensados: 
PL 3197/2012 (Apensado: PL 4763/2012), PL 9992/2018, PL 10366/2018 e PL 3413/2019) 
RELATORA: Deputada ALINE GURGEL. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 4763/2012, do PL 3197/2012, do PL 10366/2018, e do PL 
3413/2019, apensados, e pela aprovação do PL 9992/2018, apensado. 
Posicionamento: Acompanhar 
 
23 – PROJETO DE LEI Nº 923/2020 - do Sr. Assis Carvalho - que "dispõe sobre a criação do 
Fundo Emergencial de Enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19), enquanto perdurar a 
situação de calamidade pública". 
RELATORA: Deputada REJANE DIAS. 
PARECER: pela aprovação. 
Posicionamento: Acompanhar 
 
24 - PROJETO DE LEI Nº 1159/2020 - do Sr. Flávio Nogueira - que "estabelece um marco 
regulatório para distribuição de medicamentos em domicílio a pacientes com enfermidades 
imunológicas a cargo da rede de assistência farmacêutica do Sistema Único de Saúde-SUS, 
durante o período de vigência de estado de emergência em saúde pública de importância 
nacional, em caso de catástrofes ou de circunstâncias graves que afetem a vida da Nação". 
(Apensado: PL 1835/2020 (Apensado: PL 2171/2020)) 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 1835/2020, e do PL 2171/2020, apensados, com 
substitutivo. 
Posicionamento: Acompanhar 

 
Proposições sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Tramitação Ordinária 

25 - PROJETO DE LEI Nº 554/2007 - do Sr. Fernando Coelho Filho - que "altera a Lei nº 5.991, 
de 17 de setembro de 1973, e dá outras providências". (Apensados: PL 3009/2008, PL 
6906/2010, PL 5551/2013, PL 5134/2016, PL 7707/2017 e PL 9922/2018) Explicação: Inclui o 
bloqueador, o protetor e o filtro solar no conceito de medicamentos. 
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO. 
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PARECER: pela rejeição deste, do PL 6906/2010, e do PL 9922/2018, apensados, e pela 
aprovação do PL 3009/2008, do PL 5551/2013, do PL 5134/2016, e do PL 7707/2017, 
apensados, com substitutivo. 
Posicionamento: Acompanhar 
 
 
26 – PROJETO DE LEI Nº 6021/2009 - do Sr. Marcos Montes - que "altera dispositivos contidos 
na Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e na Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para 
condicionar a concessão de Bolsa Família à inscrição em programa de qualificação profissional 
complementar e instituir incentivo fiscal para as empresas que contratarem trabalhadores 
qualificados por esses programas". (Apensados: PL 5863/2013 (Apensado: PL 1369/2015), PL 
6941/2013, PL 7297/2014, PL 1315/2015 e PL 2105/2015 (Apensado: PL 3084/2015)) 
RELATOR: Deputado DIEGO GARCIA. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 5863/2013, do PL 6941/2013, do PL 7297/2014, do PL 
1315/2015, do PL 2105/2015, do PL 1369/2015, e do PL 3084/2015, apensados. 
Posicionamento: Acompanhar 
 
27 – PROJETO DE LEI Nº 4199/2015 - do Sr. Carlos Henrique Gaguim - que "destina, às ações 
de saúde pública de combate à neoplasia maligna, a arrecadação do imposto de renda e da 
contribuição social sobre o lucro líquido sobre resultados obtidos com a transferência de 
atletas de futebol". Explicação: Altera a Lei nº 13.155, de 2015. 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Posicionamento: Acompanhar 
 
28 – PROJETO DE LEI Nº 5119/2016 - do Sr. Caio Narcio - que "estabelece que lista a ser 
definida pelo Poder Executivo para aplicação do regime de tributação de medicamentos, 
constante na Lei nº 10.147, de 2000, deverá prever produtos destinados ao tratamento de 
câncer". (Apensado: PL 999/2019) 
RELATOR: Deputado DR. LUIZ ANTONIO TEIXEIRA JR. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do PL 999/2019, apensado. 
Posicionamento: Acompanhar 
 
29 – PROJETO DE LEI Nº 1411/2019 - da Sra. Magda Mofatto - que "dispõe sobre a 
regulamentação da profissão de Registradores de Câncer". 
RELATOR: Deputado DR. FREDERICO. 
PARECER: pela aprovação.  
Posicionamento: Acompanhar 
 
30- PROJETO DE LEI Nº 1848/2019 - da Sra. Carmen Zanotto - que "institui a semana nacional 
de ações públicas e sociais no campo da Síndrome de Down e dá outras providências". 
RELATOR: Deputado LUIZ LIMA.  
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda da CE. 
Posicionamento: Acompanhar 
 
31- PROJETO DE LEI Nº 192/2021 - do Sr. Giovani Cherini - 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;" 
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RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO. 
PARECER: pela rejeição. 
Posicionamento: Acompanhar 
 
32- PROJETO DE LEI Nº 492/2021 - do Sr. Hildo Rocha - que "dispõe sobre a inclusão e presença 
obrigatória do medicamento LUFFA OPERCULATA na lista RENAME e sua disponibilização no 
Sistema único de Saúde e farmácias populares". 
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Posicionamento: Favorável 
Impacto: Baixo 
 
33- PROJETO DE LEI Nº 575/2021 - da Sra. Aline Gurgel - que "altera a Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, para dispor sobre a transferência de pacientes entre municípios e entre 
estados em situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de 
epidemias". 
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO. 
PARECER: pela aprovação.  
Posicionamento: Acompanhar 
 
34 -  PL 610/2021 - do Sr. Vinicius Carvalho - que "institui a Campanha Nacional de Incentivo 
à doação de cabelo a Pessoas Carentes em Tratamento de Câncer". 
RELATORA: Deputada PAULA BELMONTE. 
PARECER: pela aprovação. 
Posicionamento: Acompanhar 
 
35 – PROJETO DE LEI Nº 1141/2021 - da Sra. Renata Abreu - que "acrescenta os §§1º e 2º ao 
art. 113 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a obrigação das instituições 
financeiras credenciada para o pagamento dos benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social - RGPS assegurarem aos beneficiários a facilitação do saque do benefício mediante o 
amplo acesso à utilização da rede interbancária". 
RELATOR: Deputado ANDRÉ FUFUCA. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 
Posicionamento: Acompanhar 
 
36 – PROJETO DE LEI Nº 1525/2021 do Sr. Abou Anni - que "altera a Lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 
2019, para considerar como essenciais as atividades dos Centros de Formação de 
Condutores". 
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO. 
PARECER: pela rejeição. 
Posicionamento: Acompanhar 
 
37 – PROJETO DE LEI Nº 1933/2021 - do Sr. Aureo Ribeiro - que "cria o Cadastro Nacional de 
Pessoas com Doença de Alzheimer e outras doenças demenciais. " 
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO. 
PARECER: pela aprovação. 
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Posicionamento: Favorável 
Impacto: Baixo 
 
38 - PROJETO DE LEI Nº 2138/2021 - do Sr. Pedro Vilela - que "acrescenta dispositivo à lei n° 
10.406/2002 – Código Civil - para condicionar a fruição da prescrição em relação a seguros à 
notificação dos beneficiários e acrescenta dispositivo à ao Decreto-lei n° 73/1996 para obrigar 
a que a Sociedade Seguradora promova a notificação do beneficiário de contrato de seguro 
ou capitalização". 
RELATOR: Deputado EDUARDO DA FONTE. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Posicionamento: Acompanhar  
 
39 - PROJETO DE LEI Nº 2164/2021 - do Sr. Weliton Prado - que "determina que todos os 
criptoativos apreendidos, confiscados ou sequestrados pela União ou perdidos em favor da 
União sejam utilizados nas ações de enfrentamento ao câncer" 
RELATOR: Deputado DR. LUIZ ANTONIO TEIXEIRA JR.. 
PARECER: pela aprovação. 
Posicionamento: Favorável 
Impacto: Baixo 
 
40 - PROJETO DE LEI Nº 2297/2021 - da Sra. Professora Dorinha Seabra Rezende - que "institui 
a Política Nacional de Busca Ativa das crianças e jovens em idade própria para a educação 
básica obrigatória". 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 
Posicionamento: Acompanhar 
 
41 - PROJETO DE LEI Nº 2646/2021 do Sr. Nereu Crispim - que "institui a Capoterapia nas 
Práticas Integrativas em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS". 
RELATOR: Deputado GIOVANI CHERINI. 
PARECER: pela aprovação. 
Posicionamento: Favorável 
Impacto: Baixo 
 
42 - PROJETO DE LEI Nº 2696/2021 - do Sr. Pompeo de Mattos - que "altera a Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991, para suprimir a obrigatoriedade do Beneficiário de comprovação de vida 
junto ao INSS". 
RELATOR: Deputado LUIZ LIMA. 
PARECER: pela rejeição. 
Posicionamento: Acompanhar 
 
43 - PROJETO DE LEI Nº 7730/2014 - do Sr. Eduardo da Fonte - que "estabelece medidas de 
compensação tributária para indústrias do ramo de alimentos que produzam conforme 
parâmetros que possam potencialmente diminuir danos à saúde humana". 
RELATORA: Deputada JAQUELINE CASSOL. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 
Posicionamento: Acompanhar 
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44 - PROJETO DE LEI Nº 5386/2016 - da Sra. Ana Perugini - que "possibilita às pessoas físicas 
e às pessoas jurídicas efetuarem doações aos Fundos da Criança e do Adolescente e aos 
Fundos do Idoso no momento da apuração do imposto de renda devido". (Apensados: PL 
6360/2016, PL 3745/2020 (Apensado: PL 4210/2020), PL 5609/2020 e PL 2580/2021) 
Explicação: Altera as Leis nº 9.250, de 1995 e 12.213, de 2010 e revoga dispositivo da Lei nº 
8.069, de 1990. 
RELATOR: Deputado ROBERTO DE LUCENA. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 6360/2016, do PL 3745/2020, do PL 5609/2020, do PL 
2580/2021, e do PL 4210/2020, apensados, com substitutivo. 
Posicionamento: Acompanhar 
 
45 - PROJETO DE LEI Nº 9778/2018 - do Sr. Pompeo de Mattos - que "dispõe sobre a 
obrigatoriedade dos aplicativos de relacionamento disponíveis no Brasil a realizarem ações 
virtuais e presenciais de promoção da saúde sexual e reprodutiva e combate ao preconceito 
e discriminação". 
RELATOR: Deputado DIEGO GARCIA. 
PARECER: pela rejeição. 
Posicionamento: Acompanhar 
 
46 - PROJETO DE LEI Nº 9994/2018 - do Sr. Rubens Pereira Júnior - que "altera os artigos 95 e 
101 da Lei 8.069 de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente". (Apensado: 
PL 10488/2018) 
RELATOR: Deputado DIEGO GARCIA. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 10488/2018, apensado. 
Posicionamento: Acompanhar 
 
47 - PROJETO DE LEI Nº 11222/2018 - do Sr. Carlos Henrique Gaguim - que "dispõe a estratégia 
de "Patrocínio Saúde" que necessitará ser destinada para a obtenção de recursos para o 
financiamento de ações e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS)". 
RELATOR: Deputado DR. LUIZ ANTONIO TEIXEIRA JR. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 
Retirado de Pauta a requerimento do Dep. Alexandre Padilha, em 07/04/2021. 
Vista conjunta aos Deputados Alexandre Padilha e Vivi Reis, em 05/05/2021. 
Posicionamento: Favorável 
Impacto: Alto 
Justificativa: A partir do sub-financiamento crônico de recursos para a estruturação do SUS, 
cada vez mais o sistema mostra uma eficácia e efetividade afetadas pela má gestão dos 
valores ali investidos. Os serviços são insuficientes, tanto em quantidade como, muitas 
vezes, em qualidade. A intenção do projeto vem em institucionalizar, normatizar e tornar 
mais transparentes as doações, contribuições, patrocínios ou benfeitorias feitas por 
agentes privados vem como alento e instrumento de respiro à situação da qualidade de 
atendimento e serviços prestados hoje pelo SUS. As contribuições também vêm com o 
objetivo de facilitar a regionalização desses investimentos e podem ser feitas por atores 
que compreendem o contexto dos serviços ali prestados pelo SUS. 
 
48 - PROJETO DE LEI Nº 218/2019 - do Sr. Pedro Lucas Fernandes - que "cria o Fundo Nacional 
de Combate ao Câncer e de Assistência a Portadores (FNCCAP) e dá outras providências". 
(Apensado: PL 252/2019) 
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RELATORA: Deputada CELINA LEÃO. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 252/2019, apensado, com substitutivo. 
Posicionamento: Acompanhar 
 
49 - PROJETO DE LEI Nº 978/2019 - dos Srs. Flávia Morais e Carla Dickson - que "altera o 
Estatuto da Criança e do Adolescente para dispor sobre o luto materno". 
RELATOR: Deputado MÁRIO HERINGER. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.  
Posicionamento: Acompanhar 
 
50 - PL 1490/2019 - do Sr. Carlos Henrique Gaguim - que "dispõe sobre o Cadastro Federal de 
Informações para a Proteção da Infância e da Juventude - Cadastro de Pedófilos". (Apensados: 
PL 1859/2019, PL 2062/2019, PL 2038/2019 e PL 4104/2019) 
RELATORA: DEP PAULA BELMONTE 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 1859/2019, do PL 2038/2019, do PL 2062/2019, e do 
PL 4104/2019, apensados, na forma do Substitutivo adotado pela CSPCCO, com emenda. 
Posicionamento: Acompanhar 
 
51 -  PL 2346/2019 - do Sr. Rubens Otoni - que "acrescenta parágrafo único ao Art.20 da Lei 
13.146 de 6 de julho de 2015, para garantir o acesso da pessoa com deficiência à seguros 
pessoais privados". 
RELATOR: Deputado LUIZ LIMA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
 
52 -  PL 2684/2019 - do Sr. Sanderson - que "altera a Lei nº. 8.213, de 24 de julho de 1991, 
para dispor que os recursos administrativos que tratem de matéria acidentária serão 
recebidos com efeito suspensivo". 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 
PARECER: pela rejeição. 
Posicionamento: Acompanhar 
 
53 - PL 2800/2019 do Sr. Gustinho Ribeiro - que "institui subsídio de 50% do consumo mensal 
de energia elétrica e de água das entidades filantrópicas". (Apensado: PL 3023/2019) 
RELATOR: Deputado CÉLIO SILVEIRA. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 3023/2019, apensado, com substitutivo. 
Posicionamento: Acompanhar 
 
54 -  PL 2803/2019 - do Sr. Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. - que "altera o art. 4º da Lei nº 6.932, 
de 181, dispondo sobre o valor da bolsa do médico-residente". (Apensados: PL 2932/2020 e 
PL 3360/2020) 
RELATOR: Deputado CÉLIO SILVEIRA. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do PL 2932/2020, e do PL 3360/2020, 
apensados. 
Posicionamento: Favorável 
Impacto: Alto 
Justificativa: Tanto a residência médica, quanto o Programa Mais Médicos para o Brasil são 
qualificados como processos formativos para médicos que já concluíram a graduação e 
funcionam como uma espécie de prestação de serviços em saúde à comunidade.  
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Dessa forma, não é razoável que em uma ação do Poder Público, que tenha a mesma 
finalidade de política pública, ofereça bolsas com valores tão distintos. O valor da bolsa para 
o médico residente é de R$ 3.330,42, sendo que no Programa Mais Médicos, o valor da 
bolsa-formação é de 11.865,60. Ademais, a dedicação semanal também difere entre os 
programas, sendo exigidas 40 horas semanais no Projeto Mais Médicos, e 60 horas 
semanais para o médico-residente. 
Dessa maneira, mostra-se fundamental a equiparação dos valores das bolsas oferecidas aos 
médicos, sendo a aprovação desse projeto a medida correta para promover a justiça entre 
esses valores. 
 
55 – PL 4313/2019 - do Sr. Roberto Alves - que "altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
para dispor sobre a responsabilidade civil das pessoas que, por ação ou omissão, causarem 
danos à criança ou adolescente". 
RELATORA: Deputada DANIELA DO WAGUINHO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Posicionamento: Acompanhar 
 
56 –  PL 6114/2019 - do Sr. José Airton Félix Cirilo - que "altera a Lei nº 13.885, de 17 de 
outubro de 2019, para permitir a destinação dos recursos dos valores arrecadados com os 
leilões dos volumes excedentes ao limite a que se refere o § 2º do art. 1º da Lei nº 12.276, de 
30 de junho de 2010, para projetos e apoio a políticas públicas nas áreas de aquicultura e 
pesca". 
RELATOR: Deputado JORGE SOLLA. 
PARECER: pela aprovação.  
Posicionamento: Acompanhar 
 
57 -  PL 488/2020 - do Sr. Geninho Zuliani - que "acrescenta parágrafo único ao art. 765 da Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil" Explicação: Estabelece que 
constitui abuso do direito a modificação acentuada das condições do seguro de vida e de 
saúde pela seguradora quando da renovação do contrato. 
RELATOR: Deputado DR. ZACHARIAS CALIL. 
PARECER: pela aprovação.  
Posicionamento: Acompanhar 
 
58 -  PL 1032/2020 - do Sr. Paulo Bengtson - que "estabelece a obrigatoriedade da 
disponibilização de meios de assepsia em estabelecimentos que utilizam equipamentos de 
reconhecimento biométrico e dá outras providências". 
RELATOR: Deputado EDUARDO COSTA. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição da Emenda 1 da CSSF.  
Posicionamento: Acompanhar 
 
59 - PROJETO DE LEI Nº 1830/2020 - do Sr. Evair Vieira de Melo - que "altera a Lei nº 8.080, 
de 19 de setembro de 1990, para prever a utilização de medicamentos fitoterápicos nas 
farmácias públicas componentes do Sistema Único de Saúde". 
RELATOR: Deputado ANDRÉ FUFUCA. 
PARECER: pela aprovação. 
Posicionamento: Favorável 
Impacto: Baixo 
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60 - PROJETO DE LEI Nº 1964/2020 - do Sr. Julio Cesar Ribeiro - que "dispõe sobre a 
comunicação dos condomínios residenciais aos órgãos de segurança pública sobre a 
ocorrência ou indício de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente 
ou idoso em seu interior". (Apensados: PL 2190/2020, PL 4559/2020 (Apensado: PL 
2612/2021), PL 4941/2020 e PL 85/2021) 
RELATORA: Deputada ALINE GURGEL. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 2190/2020, do PL 4559/2020, do PL 4941/2020, do PL 
85/2021, e do PL 2612/2021, apensados, com substitutivo. 
Posicionamento: Acompanhar 
 
61 - PROJETO DE LEI Nº 3315/2020 - do Sr. Luiz Philippe de Orleans e Bragança - que "dispõe 
sobre normas gerais, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
que regulamentam políticas de enfrentamento de emergência de saúde pública que envolva 
agente infeccioso". 
RELATORA: Deputada DRA. SORAYA MANATO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Posicionamento: Favorável 
Impacto: Médio 
 
62 - PROJETO DE LEI Nº 3559/2020 - do Sr. Aroldo Martins - que "altera a Lei nº 9.615, de 24 
de março de 1998, que institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências, para 
incluir medidas cautelares para preservar a saúde do atleta profissional de luta". 
RELATOR: Deputado LUIZ LIMA. 
PARECER: pela aprovação. 
Posicionamento: Acompanhar 
 
63 PROJETO DE LEI Nº 3663/2020 - da Sra. Professora Dayane Pimentel - que "altera a Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, para estabelecer a prioridade de compra de alimentos da 
agricultura familiar e da pesca artesanal pelo Sistema Único de Saúde". 
RELATOR: Deputado HEITOR SCHUCH. 
PARECER: pela aprovação. 
Posicionamento: Acompanhar 
 
64 - PROJETO DE LEI Nº 5067/2020 - do Sr. Alexandre Padilha - que "altera a Lei n° 6.259, de 
30 de outubro de 1975, que dispõe sobre a organização das ações de Vigilância 
Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações, estabelece normas relativas à 
notificação compulsória de doenças, e dá outras providências e a Lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 
2019 para criar o Conselho Gestor do Programa Nacional de Imunizações e garantir o acesso 
da população a medicamentos e vacinas registrados pelo órgão sanitário responsável. " 
RELATOR: Deputado JORGE SOLLA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Posicionamento: Favorável 
Impacto: Médio 
 
65 - PROJETO DE LEI Nº 1106/2021 - do Sr. Geninho Zuliani - que "acrescenta o inciso XII, no 
art. 6º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a 
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promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências". 
RELATOR: Deputado FLÁVIO NOGUEIRA. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Jorge Solla, em 18/08/2021. 
Posicionamento: Favorável 
Impacto: Baixo 

 
 


