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Ofício n.º 08/2023 

 

Brasília, 28 de fevereiro de 2023. 

 

A Sua Excelência o Senhor 

Senador Rodrigo Pacheco 

Presidente do Senado Federal 

70165-900 – Brasília/DF 

 

 

  
Assunto: lista de proposições prioritárias da Bancada Feminina para o mês de março. 

 

 

 

Senhor Presidente, 

 

Encaminho a Vossa Excelência a lista de proposições prioritárias da nossa Bancada 

para inclusão em pauta no mês de março, no qual comemoramos o Dia Internacional da Mulher. 

 

Ressalto que cada uma das 15 (quinze) senadoras elencou 01 (uma) prioridade. 

Pleiteamos a inclusão das propostas em cada uma das Sessões Deliberativas do mês de março, 

de forma que todas as quinze sejam comtempladas. 

 

Certas de contar com o apoio de Vossa Excelência nesta demanda da Bancada 

Feminina do Senado Federal, desde já agradecemos 

   

Atenciosamente, 

 

 

 
Senadora ELIZIANE GAMA 

Líder da Bancada Feminina no Senado Federal 
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 Prioridade elencada pela Senadora Ana Paula Lobato – PSB/MA: 

PL 781/2020 (Substitutivo-CD)  

Iniciativa: Senador Rodrigo Cunha  

Ementa: Dispõe sobre a criação de Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher e de 

Patrulhas Maria da Penha e sobre a simplificação do procedimento para romper a situação de 

violência doméstica e familiar contra a mulher; altera as Leis nºs 11.340/2006, e 10.741, de 1º 

de outubro de 2003; e dá outras providências. 

Última ação: 02/12/2022 – PLEN - Encaminhado à publicação. 

Observação: Senadora Ana Paula Lobato almeja relatar a matéria. 

 

 Prioridade elencada pela Senadora Augusta Brito – PT/CE: 

PL 2570/2022  

Iniciativa: Senadora Daniella Ribeiro  

Ementa: Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), e a Lei n° 

9.656, de 3 de junho de 1998, para dispor sobre o direito à presença de acompanhante durante 

o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. 

Última ação: 07/10/2022 – PLEN - Encaminhado à publicação. 

Observação: Senadora Augusta Brito almeja relatar a matéria. 

 

 Prioridade elencada pela Senadora Damares Alves – REPUBLICANOS/DF:  

PLC 119/2015  

Iniciativa: Deputado Federal Henrique Afonso 

Ementa: Altera o Estatuto do Índio para estabelecer o dever da União, dos Estados e dos 

municípios e das autoridades responsáveis pela política indigenista de assegurar a dignidade da 

pessoa humana e os procedimentos com vistas a garantir o direito à vida, à saúde e à integridade 

física e psíquica das crianças, dos adolescentes, das mulheres, das pessoas com deficiência e 

dos idosos indígenas, com prevalência sobre o respeito e o fomento às práticas tradicionais 

indígenas. 

Última ação: Arquivada ao final da legislatura. Assessoria da Senadora Damares Alves 

informa que já protocolou requerimento de desarquivamento. 

Observação: Senadora Damares Alves almeja relatar a matéria. 

 

 Prioridade elencada pela Senadora Daniella Ribeiro – PSD/PB:  

PL 2570/2022  

Iniciativa: Senadora Daniella Ribeiro  

Ementa: Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e a Lei n° 9.656, de 3 de junho de 

1998, para dispor sobre o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto 

e pós-parto imediato. 

Última ação: 07/10/2022 – PLEN - Encaminhado à publicação. 
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https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/155321
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/154839
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/122998
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/154839
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 Prioridade elencada pela Senadora Eliziane Gama – PSD/MA:  

PL 2763/2022  

Iniciativa: Senadora Eliziane Gama  

Ementa: Altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, para enquadrar o assédio sexual como 

ato de improbidade administrativa. 

Última ação: 09/11/2022 – PLEN - Encaminhado à publicação. 

 

 Prioridade elencada pela Senadora Ivete da Silveira – MDB/SC:  

PL 3393/2021  

Iniciativa: Senador Jorginho Mello 

Ementa: Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940, para facultar o direito de retirada da sociedade quando contratada com o 

agressor e excluir da isenção de pena a hipótese de crime de violência doméstica e familiar 

contra a mulher. 

Última ação: 22/06/2022 – CCJ – Aguarda designação de Relator. 

Observação: Senadora Ivete da Silveira almeja relatar a matéria. 

 

 Prioridade elencada pela Senadora Jussara Lima – PSD/PI:  

PL 116/2020  

Iniciativa: Senadora Leila Barros  

Ementa: Altera a Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, para caracterizar, dentre outras, a 

forma de violência eletrônica contra a mulher. 

Última ação: 26/08/2021 – CCJ – Aguardando designação do Relator. 

Observação: Senadora Jussara Lima almeja relatar a matéria. 

 

 Prioridade elencada pela Senadora Leila Barros – PDT/DF:  

PL 3728/2021  

Iniciativa: Senadora Leila Barros 

Ementa: Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para dispor sobre 

o atendimento acessível à mulher em situação de violência doméstica e familiar. 

Última ação: 26/10/2021 – PLEN - Encaminhado à publicação. 

 

 Prioridade elencada pela Senadora Mara Gabrilli – PSD/SP:  

PL 1851/2022  

Iniciativa: Senadora Mara Gabrilli  

Ementa: Altera o art. 1.597 do Código Civil para dispor sobre o consentimento presumido de 

implantação, pelo cônjuge ou companheiro sobrevivente, de embriões do casal que se submeteu 

conjuntamente a técnica de reprodução assistida. 

Última ação: 01/07/2022 – PLEN – Encaminhado à publicação. 

Observação: Senadora Zenaide Maia almeja relatar a matéria. 
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https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/155092
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/150073
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/140519
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/150448
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/153893
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 Prioridade elencada pela Senadora Margareth Buzetti – PSD/MT:  

PL 2275/2022  

Iniciativa: Senadora Margareth Buzetti  

Ementa: Dispõe sobre medidas para prevenção e primeiros socorros de casos de obstrução de 

vias aéreas por corpo estranho, autoriza a criação da Campanha Nacional Permanente 

“Recrutando Anjos” e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), para dispor sobre medidas com a mesma finalidade. 

Última ação: 12/08/2022 – PLEN – Encaminhado à publicação. 

 

 Prioridade elencada pela Senadora Professora Dorinha Seabra – UNIÃO/TO:  

PEC 38/2015  

Iniciativa: Deputada Federal Luiza Erundina 

Ementa: Dá nova redação ao § 1º do art. 58 da Constituição Federal, para garantir a 

representação proporcional de cada sexo na composição das Mesas e Comissões do Congresso 

Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

Última ação: Arquivada ao final da legislatura. Assessoria já protocolou requerimento de 

desarquivamento. 

Observação: Senadora Professora Dorinha Seabra almeja relatar a matéria. 

 

 Prioridade elencada pela Senadora Soraya Thronicke – UNIÃO/MS:  

PL 2083/2022  

Iniciativa: Senadora Soraya Thronicke 

Ementa: Altera os arts. 50, 52 e 86 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução 

Penal), para estabelecer medidas destinadas a reforçar a proteção da mulher vítima de violência 

doméstica e familiar, especialmente contra a reiteração de ameaça ou de violência perpetrada 

por agressores condenados ou submetidos a prisão provisória. 

Última ação: 01/08/2022 – PLEN – Encaminhado à publicação. 

 

 Prioridade elencada pela Senadora Teresa Leitão – PT/PE: 

PL ____/2023  

Iniciativa: Senadora Teresa Leitão 

Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de mensagem de advertência em campanha 

publicitária que veicule imagem modificada para alterar característica física da pessoa retratada; 

e dá outras providências. 

Última ação: Pendente de numeração. Assessoria encaminhará o Sedol, assim que numerado. 
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https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/154473
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/120400
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/154238
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 Prioridade elencada pela Senadora Tereza Cristina – PP/MS: 

PL 435/2023  

Iniciativa: Senador Jader Barbalho 

Ementa: Altera a Lei 13.105, de 16 de março de 2015, para conceder tramitação prioritária 

automática aos processos protocolados em qualquer juízo ou tribunal, cuja parte seja mulher 

vítima de violência física. 

Última ação: 09/02/2023 – PLEN – Aguardando despacho. 

Observação: Senadora Tereza Cristina almeja relatar a matéria. 

 

 Prioridade elencada pela Senadora Zenaide Maia – PSD/RN: 

PL 3660/2021  

Iniciativa: Senadora Zenaide Maia 

Ementa: Altera a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão 

da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), para dispor que laudo que 

ateste deficiência permanente terá validade indeterminada. 

Última ação: 19/10/2021 – PLEN – Encaminhado à publicação. 

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
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https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/155844
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/150340

