DESPACHO - POLITEIA 2018
NÚMERO

PL 001/2018

PL 002/2018

PL 003/2018

PL 004/2018

AUTOR

EMENTA

EXPLICAÇÃO

1a COMISSÃO

2a COMISSÃO

3a COMISSÃO

CCJC

Observações

Victor Figueredo

Dispõe sobre a comunicação eletrônica funcional;
institui o padrão básico de identificação dos agentes
públicos no exercício de mandato, cargo, emprego ou
função na administração pública municipal; e altera a
Lei 8.429, de 2 de junho de 1992.

-

CCTCI

CDEICS

-

Constitucionalidade

-

-

CCTCI

CDEICS

-

Constitucionalidade

-

-

CE

CDEICS

-

Constitucionalidade

-

-

-

-

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

-

CSPCCO

CDEICS

CCTCI

Constitucionalidade

-

-

CDHM

-

-

-

CCTCI

CE

-

-

-

-

-

Dispõe sobre a instituição de serviços de cartório no
âmbito da rede mundial de computadores, a ser
utilizada pela população brasileira.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de uma dotação
orçamentária para bolsa permanência para todos os
Maria Clara Silva
alunos devidamente matriculados pelas cotas indígenas
e quilombolas.
Dispõe sobre a inserção do nome da ex-vereadora,
Rubens
Marielle Francisco da Silva, no Livro dos Heróis e
Cantanhede
Heroínas da Pátria.
Pedro H.

Revoga dispositivos relativos a criminalização da
pirataria e a criminalização de violações de
propriedade industrial.
Proíbe todo e qualquer símbolo religioso em espaços
públicos do Estado.

PL 005/2018

Rubens
Cantanhede

PL 006/2018

Caio Leal

PL 007/2018

Victor Figueredo

PL 008/2018

Altera o Art.139 do Código de processo Civil e dá outras
Gabriel Bertochi
providências

PL 009/2018

PL 010/2018

Institui a “Semana Nacional do Setor Aeroespacial”

Constitucionalidade e
Mérito
Constitucionalidade e
Mérito
Constitucionalidade e
Mérito
Constitucionalidade e
Mérito

-

Julia Wolff

Cria visto temporário de trabalho para jovens no Brasil

-

CDEICS

CSSF

-

Ramiro Castro

Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a Lei 13.467, a
Lei 5584/70 e a Lei 1060/50, visando garantir o amplo
acesso à Justiça a todos os trabalhadores Brasileiros e
dá outras providências.

-

CSSF

CDEICS

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

-

CCTCI

CDEICS

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

-

CCTCI

CDEICS

-

Constitucionalidade

-

-

CSPCCO

CDHM

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

PL 011/2018

Ramiro Castro

PL 012/2018

Ramiro Castro

PL 013/2018

Ramiro Castro

Institui o Sistema Nacional de Participação Popular,
autoriza o Executivo Federal a criar o Orçamento
Participativo em âmbito nacional e dá outras
providências.
Regulamenta o artigo 221, I, II, III e IV da Constituição
Federal visando promover a diversidade e garantir a
pluralidade de ideias e opiniões nos meios de
comunicação eletrônica de massas e dá outras
providências
Altera a Lei 6 683 de 28 de agosto de 1979- Lei de
Anistia, adequando-a as normas e convenções
internacionais sobre o tema

-

PL 014/2018

Ramiro Castro

Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a Lei 13.467, e
a Lei 6514/77, visando garantir patamares mínimos de
dignidade ao trabalhador e dá outras providências

-

CDHM

CSSF

CDEICS

Constitucionalidade

-

PL 015/2018

Ramiro Castro

Revoga a Lei 13.467 de 3 de julho de 2017 e restaura a
redação anterior do Decreto-Lei 5452- Consolidação
das Leis Trabalhistas (CLT)

-

CDHM

CSSF

CDEICS

Constitucionalidade

-

Altera o Decreto-Lei nº 8.248, de 23 de outubro de
1991 – Lei da Informática visando garantir maiores
compromissos com o investimento de P&D e geração
Álisson Rodrigues
de empregos no setor de informática, que façam jus ao
abatimento de imposto e vantagens produtivas,
asseguradas nesta lei

-

CCTCI

CDEICS

-

Constitucionalidade

-

-

CDEICS

CSSF

-

Constitucionalidade

-

-

CDHM

CDEICS

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

-

-

-

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

-

CDEICS

-

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

-

CDEICS

CSPCCO

-

Constitucionalidade

-

-

CDEICS

-

-

Constitucionalidade

-

-

CDHM

-

-

Constitucionalidade

-

-

CDEICS

-

-

Constitucionalidade

-

-

CE

CDHM

CDEICS

Constitucionalidade

-

-

CCTCI

CDEICS

-

Constitucionalidade

-

-

CCTCI

CDEICS

-

Constitucionalidade

-

-

-

-

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

PL 017/2018

PL 018/2018

Luiz Felipe

PL 020/2018

Luiz Felipe

PL 021/2018

Luiz Felipe

PL 022/2018

Luiz Felipe

PL 023/2018

Luiz Felipe

PL 026/2018

Luiz Felipe

PL 027/2018

Luiz Felipe

PL 028/2018

Luiz Felipe

PL 032/2018

Altera o Plano de Seguridade Social dos Congressistas.
Altera o Decreto nº 1.775, de 08 de janeiro de 1996,
afim de modificar o procedimento administrativo de
demarcação das terras indígenas e dá outras
providências.
Confere a Capital Federal do Brasil o título de "Capital
da Esperança”.
Altera o art. 3º, o parágrafo único do art. 5º e o art. 6º,
todos da Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000, que
dispõe sobre a gestão de recursos humanos das
Agências Reguladoras e dá outras providências.
Dispõe sobre medidas de segurança aos candidatos à
Presidência da República.
Proíbe estatal Petróleo Brasileiro S.A de ser incluída no
procedimento relativo ao Programa Nacional de
Desestatização.
Institui no Registro de Bens Culturais de Natureza
Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro
a Catira de Goiás.
Veda pensão vitalícia a ex-governadores de todas as
unidades da Federação.

Reserva aos indígenas (dez por cento) das vagas
oferecidas nos concursos públicos para provimento de
cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da
Melissa Bitencourt
administração pública federal, das autarquias, das
fundações públicas, das empresas públicas e das
sociedades de economia mista controladas pela União.

PL 033/2018

Elisa Sabbat

PL 034/2018

Elisa Sabbat

PL 035/2018

Elisa Sabbat

Altera o Art. 6º da Lei nº 4.117 de 27 de agosto de 1962
que dispõe sobre telecomunicações quanto aos fins ao
que se destinam
Estabelece a gradual substituição de lâmpadas
incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED
em prédios de órgãos públicos
Inscreve o nome de César MANSUETO GIULIO LATTES
no Livro dos Heróis da Pátria.

PL 036/2018

Daniel Rodrigues
da Silva

PL 038/2018

Luiz Felipe

PL 039/2018

Luiz Felipe

PL 040/2018

R. Kennedy

PL 041/2018

Isaac Simas

PL 042/2018

Isaac Simas

PL 044/2018

Isaac Simas

PL 045/2018

Isaac Simas

PL 046/2018

PL 048/2018

PL 049/2018
PL 050/2018
PL 051/2018

PL 052/2018

Isaac Simas

Institui a "ficha limpa na administração" em nomeação
de servidores a cargos comissionados no âmbito da
administração direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo e do Poder Legislativo, e dá outras
providências.
Inclui no Registro de Bens Culturais de Natureza
Imaterial, regulado pelo Decreto 3.551, de 4 de agosto
de 2000, a Dramaturgia Brasileira.
Institui a data 14 de abril como o “Dia da luta contra
tortura, censura e arbítrio”.
Criação de uma rede de educação e prevenção para a
valorização da Saúde Mental nas Entidades
educacionais, Postos de saúde, Sociedade Civil,
empresas e entidades religiosas.
Dispõe sobre a permissão aos civis a posse e o porte de
armas de fogo, mediante aprovação da Polícia Federal
e outras condições e revoga a Lei nº 10.826, de 22 de
dezembro de 2003.
Cria a Feira Nacional da Cachaça no Distrito Federal.
Regulamenta a prática da eutanásia e dá outras
providências.
Altera o artigo 25 e acrescenta o 161-A, que
regulamenta o que é esbulho possessório, no decretolei nº 2.848 de 1940 - Código Penal

CSPCCO

CDEICS

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

-

CE

-

-

Constitucionalidade

-

-

CDHM

CE

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

-

CDHM

CE

CSSF

Constitucionalidade

-

-

CSPCCO

CSSF

CDHM

Constitucionalidade

PL 121 e PL 171
apensados a este

-

CE

CDEICS

-

Constitucionalidade

-

-

CDHM

CSSF

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

-

CSPCCO

-

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

CSPCCO

-

-

Constitucionalidade

-

-

CSSF

CDHM

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

-

-

-

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

-

CDHM

CSSF

CE

Constitucionalidade

-

-

-

-

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

-

CSPCCO

CCTCI

-

Constitucionalidade

-

O PL altera a lei na intensão
de proibir o porte de
objetos que possibilite a
prática de atos de violência,
Altera o artigo 13-A da Lei nº 10.671 de 2003 - Estatuto
e não portar ou utilizar
do torcedor.
fogos de artifício ou
quaisquer outros engenhos
pirotécnicos ou produtores
de efeitos análogos, com a
exceção de sinalizadores;

Altera artigos da Lei nº 10.406 de 2002, Código Civil,
para normatizar o casamento de pessoas do mesmo
sexo e dá outras providencias.
Altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998 - Lei Pelé,
Isaac Simas
para incluir a seleção brasileira como patrimônio
cultural brasileiro.
Institui o programa “Escola livre” em todo o território
Dyanna Leão
nacional.
Gabriel Bertochi e
Considera a Vaquejada e o rodeio patrimônios
outro
históricos.
Altera a Lei n. 12.681, de 4 de julho de 2012, para
dispor sobre bancos biométricos e sistema de
Gian Guglielmelli
identificação criminal geridos pelos órgãos oficiais de
identificação no âmbito do SINESP
Isaac Simas

-

PL 053/2018
PL 054/2018

PL 055/2018

Institui incentivo fiscal à produção e comercialização de
veículos automóveis movidos a eletricidade ou
híbridos.
Dispõe sobre a cobrança em estacionamento de
Gian Guglielmelli
shopping center.
Gian Guglielmelli

Gian Guglielmelli

Determina a publicação em transparência ativa de
informações relacionadas à investigação, instrução e
julgamento penal, com base no direito ao acesso a
informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no
inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da
Constituição Federal, para consolidação do Indicador
Nacional de Esclarecimento de Homicídios
Altera a lei nº 13.260 de 16 de março de 2016,
que regulamenta o disposto no inciso XLIII do
art. 5º da Constituição Federal, e o Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal, para dispor sobre os atos considerados
terroristas.
Institui o passe livre da juventude, como garantia do
direito social ao transporte, para alunos matriculados
em instituições públicas ou privadas de ensino e para
jovens de baixa renda.

-

CCTCI

CDEICS

-

Constitucionalidade

-

-

CDEICS

-

-

Constitucionalidade

-

-

CCTCI

CSPCCO

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

-

CSPCCO

-

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

-

CDEICS

CSSF

CE

Constitucionalidade

-

PL 056/2018

Gian Guglielmelli

PL 057/2018

Gian Guglielmelli

PL 059/2018

Henrique Mecabô

Revoga a Lei nº 9.956, de 12 de janeiro de 2000, que
proíbe o funcionamento de bombas de autosserviço
nos postos de abastecimento de combustíveis.

-

CDEICS

-

-

Constitucionalidade

-

Henrique Mecabô

Revoga a Lei nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013,
extinguindo a obrigatoriedade de oferta do benefício
do pagamento de meia-entrada para estudantes,
idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29
anos comprovadamente carentes em espetáculos
artístico-culturais e esportivos.

-

CE

CDEICS

-

Constitucionalidade

-

-

CSSF

CDHM

CSPCCO

Constitucionalidade

-

-

CSSF

CDEICS

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

PL 060/2018

PL 061/2018
PL 062/2018
PL 063/2018
PL 064/2018

PL 065/2018

Revoga o art. 230 do Decreto - Lei nº 2.848, de 7 de
Henrique Mecabô dezembro de 1940 – Código Penal, descriminalizando a
prática do rufianismo.
Extingue no Brasil a usucapião como regulamentada no
Henrique Mecabô
Código de Processo Civil.
Refere-se sobre as verbas destinadas aos gabinetes
Eduarda Teles
parlamentares .
Dispõe sobre as verbas destinadas aos gabinetes
Julyana Francisca
parlamentares.

Thawany Gomes

Dispõe sobre democratização de acesso à cultura por
meio da ampliação de cursos e programas inclusivos
aos portadores de necessidades especiais em museus,
centros culturais e cinemas.

-

CDEICS

-

-

Constitucionalidade

PL 64 apensado a
este

-

CDEICS

-

-

Constitucionalidade

Apensado ao PL 63

-

CE

CDHM

CSSF

Constitucionalidade

-

Jamille Guedes

Altera o Capítulo IV, do Título IX, do Decreto-Lei No
3.689, de 03 de 1941 – Código de Processo Penal, para
dispor sobre prisão domiciliar, e altera o artigo 89 da
Lei No 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução
Penal, para regulamentar a situação de mães e
gestantes submetidas ao sistema prisional, bem como
disponibilização de espaços físicos apropriados para o
convívio entre mães e filhos.

-

CSSF

CDHM

CSPCCO

Constitucionalidade

-

Jamille Guedes

Altera a Lei No 9.615, de 24 de março de 1998, que
institui normas gerais sobre
desporto e dá outras providências, para incluir
a isonomia nas premiações concedidas a
homens e mulheres nas competições esportivas
em que haja emprego de recursos públicos.

-

CDEICS

CDHM

-

Constitucionalidade

-

PL 068/2018

Jamille Guedes e
outros

Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que
dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar
dos alunos da educação básica, para incrementar o
valor per capita destinado a escolas situadas em
Municípios em situação de extrema pobreza.

-

CDHM

CSSF

CE

Constitucionalidade

-

PL 069/2018

Jamille Guedes

-

CSSF

CDHM

CSPCCO

Constitucionalidade

-

PL 070/2018

Jamille Guedes

-

CSPCCO

CDHM

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

PL 071/2018

Diego Pimentel

Dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de
assistência social nas escolas e colégios da rede pública,
e dá outras providências.

-

CSSF

CDHM

CE

Constitucionalidade

-

PL 072/2018

Gustavo Costa

Dispõe sobre o direito à identidade de gênero e a
retificação de documentos pessoais para pessoas
transexuais.

-

CSSF

CDHM

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

PL 073/2018

Gustavo Costa

Dispõe sobre a proibição de propagandas e anúncios,
voltados para crianças e a adolescentes, que
reproduzam estereótipos de gênero.

-

CCTCI

CDEICS

CSSF

Constitucionalidade

-

PL 074/2018

Gustavo Costa

Dispõe sobre a proibição de propagandas e anúncios,
que retratem pessoas gordas de maneia vexatória e
humilhante.

-

CCTCI

CDEICS

CDHM

Constitucionalidade

-

PL 075/2018

Pedro Gonet
Branco

Altera o art. 283 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de
outubro de 1941 para que a sentença seja cumprida
após condenação em primeiro grau recursal.

-

CDHM

CSPCCO

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

PL 076/2018

Lara Malta

Dispõe sobre a regularização e classificação de obras
que tratam de suicídio e não estejam de acordo com o
livreto da OMS sobre prevenção de suicídio.

-

CDHM

CE

CSSF

Constitucionalidade

-

PL 066/2018

PL 067/2018

Altera o Decreto-Lei Nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal brasileiro, para tipificar o crime de
violência psicológica contra a mulher.
Altera o Decreto Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940,
acrescentando o Artigo 213-A e 213-B, com vistas a
instituir o tipo penal de violência sexual no transporte
público.

PL 077/2018

Natalia Santos

Dispõe sobre a obrigatoriedade de um programa
preventivo, em relação à crimes de menor potencial
ofensivo, de justiça restaurativa antes de qualquer
sentenciamento de pena.

-

CDHM

CSPCCO

-

Constitucionalidade

-

PL 079/2018

Mateus Castro

Dispõe sobre informativo em relação a compra e venda
de dados pessoais por empresas com fins publicitários.

-

CDEICS

CCTCI

-

Constitucionalidade

PL 164 apensado a
este

PL 080/2018

Mateus Castro

-

CE

CDHM

-

Constitucionalidade

-

PL 081/2018

Luiz Phelipe

-

CE

CSPCCO

-

Constitucionalidade

-

PL 082/2018

Luiz Phelipe

-

CDHM

CE

-

Constitucionalidade

-

PL 083/2018

Luiz Phelipe

-

CDHM

CE

-

Constitucionalidade

PL 83 apensado a
este

Dispõe sobre a exploração de jogos de azar em todo o
território nacional e revoga-se o Decreto-Lei nº 6.259
de 10 de fevereiro de 1944; os arts. 50, 51, 52, 53, 54,
Henrique Mecabô
55, 56, 57 e 58 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de
outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais); e o
Decreto-Lei nº 9.215 de 30 de abril de 1946.

-

CDEICS

CCTCI

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

PL 085/2018

Dispõe sobre a inclusão do ensino de
Linguagem Brasileira de Sinais durante o
período de alfabetização na Base Nacional
Comum Curricular.
Altera a Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 art. 65
e seus parágrafos que dispõem sobre sanções penais e
administrativas aos atos de pichação e outros meios de
conspurcação à edificações ou a monumentos urbanos.
Eleva funk à condição de patrimônio cultural
imaterial do Brasil.
Eleva a cultura Hip-Hop à condição de patrimônio
cultural imaterial do Brasil.

PL 086/2018

Pedro Ribeiro

Cria o crime de esterilização forçada e acrescenta o art.
129-A ao art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848.

-

CSSF

CDHM

CSPCCO

Constitucionalidade

-

PL 087/2018

Pedro Ribeiro

Exclui a punibilidade de crimes contra o patrimônio
realizados sem violência em caso de restituição do
dano e acrescenta o art. 181-A ao art. 181 do DecretoLei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940.

-

CDHM

CSSF

CSPCCO

Constitucionalidade

-

PL 088/2018

Pedro Ribeiro

Amplia as prerrogativas das associações profissionais
constituídas para a defesa da categoria profissional,
aproximando-as dos sindicatos e altera Decreto-Lei nº
5.452, de 14 de maio de 1943.

-

CSSF

CDEICS

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

PL 089/2018

Henrique Mecabô

Dispõe sobre a isenção de impostos sobre canudos
biodegradáveis feitos de papel.

-

CDEICS

-

-

Constitucionalidade

PL 163 apensado a
este

PL 090/2018

Revoga o art. 148-A da Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, e os parágrafos
6º e 7º do art. 168 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943 – Consolidação das Leis do Trabalho
Henrique Mecabô
(CLT), encerrando a obrigatoriedade de que condutores
das categorias C, D e E submetam-se a exames
toxicológicos para a habilitação e renovação da Carteira
Nacional de Habilitação.

-

CDEICS

-

-

Constitucionalidade

-

PL 091/2018

PL 092/2018

PL 093/2018

PL 096/2018

PL 097/2018

Dispõe sobre a venda das energias solar fotovoltaica,
hidráulica, solar, eólica, biomassa ou de cogeração
qualificada, por parte de pequenos produtores
domiciliares.
Revoga os artigos 27, 28, 29 e 30 da Lei 11.343 de 23 de
agosto de 2006, denominada Lei de Drogas, de modo a
Diego Pimentel
descriminalizar o porte de drogas para consumo
pessoal e dá outras providências.
Regulamenta o limite remuneratório de que tratam o
Diego Pimentel e
inciso XI e os §§ 9º e 11 do art. 37 da Constituição
outros
Federal.
Dispõe sobre a inclusão do ensino de Linguagem
Brasileira de Sinais durante o período de alfabetização
Mateus Castro
na Base Nacional Comum Curricular e dá outras
provisões.
Dispõe sobre a alteração da Base Comum Curricular
Mateus Castro
para a inclusão de Primeiros Socorros dentro da
disciplina Educação Física.

Henrique Mecabô

-

CDEICS

CCTCI

-

Constitucionalidade

-

-

CSPCCO

CSSF

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

-

CDEICS

CSSF

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

-

CE

CDHM

-

Constitucionalidade

-

-

CE

-

-

Constitucionalidade

-

CE

-

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

PL 098/2018

Mateus Castro

Dispõe sobre a oficialização do Dia da Toalha, no dia 25
de maio.

Data comemorativa para
incentivo da criação
literária, artística e
cinematográfica nacional
através da capacitação
criativa

PL 099/2018

Mateus Castro

Dispõe sobre a obrigatoriedade de fraldários em todos
os banheiros disponíveis, ou em separado disponível ao
cuidador da criança, em qualquer estabelecimento
público ou privado que disponha de sanitários públicos.

-

CSSF

-

-

Constitucionalidade

-

PL 100/2018

Luigi Berzoini

Define os crimes de abuso de autoridade e dá outras
providências.

-

CSPCCO

-

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

PL 101/2018

Giovanna Pinto

Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, que dispõe sobre licitações e contratos da
Administração Pública, para instituir reserva de vagas
para mulheres vítimas de violência doméstica.

-

CDEICS

CDHM

CSSF

Constitucionalidade

-

PL 102/2018

Giovanna Pinto e
outros

-

CDHM

CSPCCO

-

Constitucionalidade

-

PL 103/2018

Giovanna Pinto

-

CSPCCO

CDHM

CSSF

Constitucionalidade

-

-

CSPCCO

CSSF

CDHM

Constitucionalidade

-

PL 104/2018

Giovanna Pinto

Exclui os movimentos sociais da classificação de
organização criminosa.
Acrescenta dispositivo à Lei nº 11.340/2006, para
tipificar o descumprimento da medida protetiva como
crime de desobediência
Altera o Capítulo IV, do Título IX, do Decreto-Lei nº
3.689, de 03 de outubro de 1941 – Código de Processo
Penal, para dispor sobre prisão domiciliar, e altera o
Art. 89 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de
Execução Penal, para regulamentar a situação de mães
e gestantes submetidas ao sistema prisional, bem como
a disponibilização de espaços físicos apropriados para o
convívio entre mães e filhos

PL 106/2018

Giovanna Pinto

PL 107/2018

Fernando Nicholas

PL 110/2018

PL 111/2018

Davi Marques

Altera a Lei n° 11.340, de 7 de agosto de 2006 - Lei
Maria da Penha, a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
– Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei nº
10.826 para aprimorar a política de controle de armas e
munições do país e dá outras providências.
Declara Patrimônio Cultural Imaterial Nacional a
Cultura HIP HOP e dá outras providências.
Altera a legislação eleitoral para instituir o voto distrital
misto nas eleições proporcionais.

Altera a Lei 10.205, de 21 de março de 2001, que
“regulamenta o § 4º do art. 199 da Constituição
Federal, relativo à coleta, processamento, estocagem,
Victor Alves Sales distribuição e aplicação do sangue, seus componentes
e derivados, estabelece o ordenamento institucional
indispensável à execução adequada dessas atividades,
e dá outras providências”.

-

CSPCCO

CSSF

CDHM

Constitucionalidade

-

-

CDHM

CE

-

Constitucionalidade

Apensado ao PL 83
-

-

CDEICS

-

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

CDHM

CSSF

-

Constitucionalidade

-

PL 112/2018

João Victor
Tocantins

Dispõe sobre a alteração da Lei de Direitos Autorais (Lei
Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.)

-

CE

CDEICS

CCTCI

Constitucionalidade

-

PL 113/2018

Mateus Castro

Dispõe sobre alterações no combate às drogas em
relação a prevenção e descriminalização do usuário.

-

CSPCCO

CSSF

-

Constitucionalidade

-

PL 114/2018

Gabriel Bertochi

Altera o art. 3° da Lei 9096 de 1995 para
asseguramento do partido para definir estrutura
interna, organização e funcionamento resguardando
princípios

-

-

-

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

PL 115/2018

Victoria Smith

Cria indenização para vítimas de violência doméstica

-

CSSF

CDHM

-

Constitucionalidade

-

PL 116/2018

Davi Leal e Outro

Extingue o uso de veículos oficiais.

-

CDEICS

-

-

Constitucionalidade

-

PL 117/2018

Disciplina a atividade de “lobby” e a atuação de grupos
Caio Leal e outros de pressão ou de interesse e assemelhados no âmbito
dos órgãos e entidades do Poder Público Federal

-

CDEICS

-

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

PL 118/2018

Caio Leal e Outros

-

CDEICS

CCTCI

-

Constitucionalidade

-

PL 119/2018

Pedro Ribeiro

-

CSPCCO

-

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

PL 120/2018

Richard
Denis

-

-

-

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

PL 121/2018

Richard
Denis

-

CSPCCO

CSSF

CDHM

Constitucionalidade

Apensado ao PL 41

Institui a taxação de 1% (um por cento) das
arrecadações de grandes bilheterias de filmes
internacionais
Altera o Decreto-Lei nº 3.689, Código de Processo
Penal, para impedir juiz que atuou em inquérito de
julgar a ação penal principal.
Inscreve o nome de André Rebouças no Livro de Heróis
da Pátria.
O projeto de lei dispõe sobre a decisão da revogação
da Lei N° 10.826, de 22 de dezembro
de 2003 e dispõe

PL 122/2018

Lucas Soriano
Ferreira

PL 123/2018

Pedro Henrique
Santos

PL 124/2018

Vinícius Souza

PL 125/2018

Dispõe sobre a regularização do uso de sistemas de
bloqueio de telefonia móvel nas unidades carcerárias
brasileiras e a criação de um sistema integrado para
cadastro, controle dos apenados no sistema prisional
brasileiro.
Institui a campanha que visa a conscientização,
prevenção e combate a Nomofobia.

-

CSPCCO

CDHM

CCTCI

Constitucionalidade

-

-

CDHM

CCTCI

-

Constitucionalidade

-

Altera a contagem de prazos no âmbito dos juizados
especiais cíveis, federais e da fazenda
pública em todo o território nacional

-

-

-

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

Gabriela Rosa

Modifica o artigo 181 da Lei nº 7.565, de 19 de
dezembro de 1986 e eleva a participação do
capital estrangeiro no setor de aviação civil

-

CDEICS

-

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

PL 126/2018

Gabriela Rosa

Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/Pasep, da Cofins incidentes sobre a receita
decorrente da venda comercial de produtos que
compõem a cesta básica; reduz a zero as alíquotas do
Imposto sobre Produtos Industrializados incidente
sobre a saída de estabelecimento industrial
de produtos integrantes da cesta básica.

-

CDHM

CDEICS

CSSF

Constitucionalidade

-

PL 127/2018

Alana Duarte e
outros

Dispõe sobre o voto de legenda em listas partidárias
preordenadas, alterando a lei nº 4.737, de 15 de julho
de 1965 e a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

-

-

-

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

-

CDEICS

CE

-

Constitucionalidade

-

-

CE

CDEICS

-

Constitucionalidade

-

-

CSPCCO

CSSF

-

Constitucionalidade

-

-

CDEICS

-

-

Constitucionalidade

-

-

CCTCI

CDEICS

-

Constitucionalidade

-

-

CDHM

-

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

-

CDEICS

-

-

Constitucionalidade

-

-

CDEICS

-

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

-

CDEICS

-

-

Constitucionalidade

-

PL 128/2018
PL 129/2018

PL 131/2018

PL 132/2018
PL 133/2018

PL 134/2018

PL 135/2018
PL 136/2018
PL 137/2018

Altera os artigos 23 e 26 e acrescenta os arts. 44 e 45
da Lei nº 8.313 de 23 de dezembro de 1991 conhecida
como a Lei Rouanet.
Institui a Política Nacional
Thiago Gardin
de Economia Criativa.
Revoga o Art. 235 do Decreto-Lei n° 2848,
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal),
Luigi Berzoini e
que tipifica o crime de bigamia e faz
outros
alterações na Lei 10.406. de 10 de Janeiro
de 2002 (Código Civil)
Determina a criação de filiais do Arquivo
Henrique Amaral
Nacional nas capitais dos estados do país
Determina a disponibilização de certificado digital
Henrique do
gratuita para todos os cidadãos brasileiros com mais de
Amaral
18 anos e para pequenos negócios.
Determina a ampliação das sanções para o
Henrique do
uso indevido de vagas especiais em todo o
Amaral
território nacional
Estabelece a franquia gratuita de uma peça de
Henrique do
bagagem despachada por passageiro para voos
Amaral
domésticos e internacionais.
Henrique do
Acrescenta deveres aos serviços notariais e de registro
Amaral
em todo o território nacional.
Proíbe os estabelecimentos comerciais de cinema de
Henrique do
proibir o consumo de alimentos de terceiros em suas
Amaral
dependências
Thiago Gardin

PL 138/2018

Henrique do
Amaral

PL 139/2018

Henrique do
Amaral

PL 140/2018

Henrique do
Amaral

PL 141/2018

PL 142/2018

PL 143/2018

PL 144/2018

PL 145/2018
PL 146/2018

Determina a proibição de limites para conexão banda
larga por prestadoras de serviço em todo o território
nacional
Determina a criação de instituto brasileiro para a
propagação da cultura brasileira e ensino da língua
portuguesa.

-

CCTCI

CDEICS

-

Constitucionalidade

-

-

CDHM

CE

-

Constitucionalidade

-

Determina o ensino obrigatório da linguagem brasileira
de sinais nos níveis fundamental e médio e facultativo
no nível superior de ensino no território nacional.

-

CE

CDHM

-

Constitucionalidade

-

Betânia Alves

Determina a criação de projetos de participação jovem
nas câmaras municipais no território nacional.

-

CE

-

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

Henrique do
Amaral

Estabelece regras para as empresas que operam no
sistema de transporte público coletivo no território
nacional, sobre o passe livre e dá outras providências.

-

CDEICS

CE

-

Constitucionalidade

-

-

CDEICS

CCTCI

-

Constitucionalidade

-

-

CE

CCTCI

-

Constitucionalidade

-

-

CDEICS

CCTCI

-

Constitucionalidade

-

-

CDEICS

-

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

-

CDHM

CSPCCO

-

Constitucionalidade

-

-

CSSF

CDHM

-

Constitucionalidade

-

-

CE

CDHM

CSSF

Constitucionalidade

-

Determina a substituição de semáforos por semáforos
que indiquem o tempo restante para a mudança de
sinalização.
Determina a disponibilização de endereços de correio
Henrique do
eletrônico institucionais a todos os alunos do ensino
Amaral
superior público no território nacional.
Determina a obrigatoriedade de fornecimento de
Henrique do
velocidade mínima de internet pelas prestadoras de
Amaral
serviço em todo o território nacional.
Proíbe a cobrança de registro em Conselho de Classe
Caio Leal e outros
em editais de concursos públicos.
Henrique do
Amaral

Define os crimes de desaparecimento forçado de
pessoas; altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, e
o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940

PL 147/2018

Gabriel Batalha

PL 150/2018

Breno Santos e
outros

PL 151/2018

Breno Santos e
outros

PL 152/2018

Breno dos Santos

Altera a Lei n° 12.485/2011 e dá outras providencias.

-

CCTCI

CDHM

-

Constitucionalidade

-

PL 153/2018

Breno Santos e
outros

Institui a padronização de todas as escolas públicas.

-

CE

CSSF

CDEICS

Constitucionalidade

-

PL 154/2018

Amanda Moraes

-

CDHM

CSSF

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

PL 155/2018

Betânia Alves

-

CCTCI

CSPCCO

-

Constitucionalidade

-

PL 156/2018

Betânia Alves

-

CSPCCO

CDHM

-

Constitucionalidade

PL 158 apensado a
este

Institui a criação da Casa ‘LGBTs brasileiros’ e dá outras
providencias.
Institui a responsabilidade da educação escolar
indígena e quilombola sob responsabilidade do
governo federal e dá outras providencias.

Estabelece as políticas públicas no âmbito dos direitos
de autonomia perante ao corpo feminino e de sua
saúde sexual
Tipifica o crime de divulgação de notícias ou
informações falsas.
Modifica a Lei 13.271, que dispõe sobre a proibição de
revista íntima de funcionárias nos locais de trabalho e
trata da revista íntima em ambientes prisionais e dá
outras providências.

PL 157/2018

Rafael Oliveira

Modifica o art. 126 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de
1984, para acrescentar a possibilidade de remição de
pena pela leitura de livros ou obras literárias, clássicas,
científicas, pedagógica, filosófica ou informativa em
geral.

PL 158/2018

Natália
Evangelista

Dispõe sobre o sistema de revista aos visitantes nos
estabelecimentos prisionais de qualquer espécie e dá
outras providências.

-

CDHM

CE

CSPCCO

Constitucionalidade

-

-

CSPCCO

CDHM

-

Constitucionalidade

Apensado ao PL 156

PL 159/2018

Torna obrigatória a informação sobre cor ou
identificação racial em todos os cadastros, bancos de
Gomes de Oliveira
dados e registros de informações assemelhados,
públicos e privados na União, nos municípios, Estados e
no Distrito Federal e dá providências correlatas.

-

CDHM

CCTCI

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

PL 160/2018

Gomes de Oliveira

Torna obrigatória a redução da jornada de trabalho
sem redução salarial das lactantes com crianças de até
01 (um) ano, quando a empresa privada ou pública não
possuir berçários em suas dependências.

-

CDHM

CSSF

CDEICS

Constitucionalidade

-

PL 161/2018

Gomes de Oliveira

Revoga-se o art. 284 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal.

-

CDHM

CSPCCO

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

PL 162/2018

Gomes de Oliveira

Dispõe sobre a aplicação de provas e a atribuição de
frequência a alunos impossibilitados de comparecer à
escola, por motivos de liberdade de consciência,
princípios tradicionais e de crença religiosa.

-

CDHM

CE

-

Constitucionalidade

-

-

CDEICS

-

-

Constitucionalidade

Apensado ao PL 89

-

CDEICS

CCTCI

-

Constitucionalidade

Apensado ao PL 79

Obriga restaurantes, bares, lanchonetes,
barracas de praia, ambulantes e similares a
fornecerem canudos de papel biodegradável
e/ou reciclável individual e hermeticamente
embalados com material semelhante, vedando
o uso de canudos plásticos descartáveis.
Dispõe sobre o tratamento de dados pessoais para a
garantia do livre desenvolvimento da personalidade e
da dignidade da pessoa natural

PL 163/2018

Letícia Sampaio

PL 164/2018

Otávio Mayrink

PL 165/2018

Otávio Mayrink

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para incluir o tema do empreendedorismo no currículo
da educação básica.

-

CE

-

-

Constitucionalidade

-

Otávio Mayrink

Revoga a alínea “e” do art. 38 da Lei nº 4.117, de 27 de
agosto de 1962, que instituí a obrigatoriedade da
transmissão em rádio do programa “Voz do Brasil” em
todas as emissoras de rádio.

-

CCTCI

-

-

Constitucionalidade

-

Otávio Mayrink

Altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Lei da
Política Nacional do Meio Ambiente), para permitir a
exigência de seguro ambiental quando for necessária a
elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e de
Relatório de Impacto Ambiental (Rima).

-

CDEICS

-

-

Constitucionalidade

-

PL 166/2018

PL 167/2018

PL 168/2018

Jorge Prata

Regulamentar o jovem aprendiz nas escolas públicas.

-

CE

CSSF

-

Constitucionalidade

-

PL 169/2018

Rubens
Cantanhede

Altera e revoga os dispositivos relacionados ao trabalho
intermitente, introduzidos à Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de
2017.

-

CDEICS

CSSF

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

PL 171/2018

Renato Silva

Altera-se dispositivos da Lei 10.826, de 22 de dezembro
Dispõe sobre armas de fogo
de 2003 e do Decreto 5.123 de 1º de julho de 2004.

CSPCCO

CSSF

-

Constitucionalidade e
Apensado ao PL 41
Mérito

PL 172/2018

Pedro Ribeiro

-

CCTCI

CDEICS

CSSF

Constitucionalidade

PL 173/2018

Pedro Ribeiro

-

CSPCCO

-

-

Constitucionalidade e
Mérito

PL 174/2018

Matheus Freitas

-

CDEICS

CE

-

Constitucionalidade

PL 175/2018

Nathalia Uchoa

-

CDEICS

CSSF

-

Constitucionalidade e
Mérito

PL 176/2018

Abel Souto

-

CDEICS

-

-

Constitucionalidade e
Mérito

PL 177/2018

Matheus Eduardo

-

CDEICS

CSSF

CDHM

Constitucionalidade

PL 178/2018

Thayla Souza

-

CSSF

CDHM

CSPCCO

Constitucionalidade

PL 179/2018

Otavio Mayrink

-

CSSF

CE

-

Constitucionalidade

PL 180/2018

Bruno Talpai

-

CE

CSSF

-

Constitucionalidade e
Mérito

Amplia possibilidade de licenciamento
compulsório de patentes farmacêuticas.
Altera o Decreto-Lei no 3.689, Código de
Processo Penal, para limitar a livre convicção
do juiz, alterar o ônus da prova e tornar
incompetente o juiz que conhecer de prova
ilícita.
Institui a criação de um programa nacional de
concessão de bolsas integrais e parciais de
estudo através de parcerias de incentivo
tributário às escolas da rede privada de
educação.
Dispõe sobre as diretrizes gerais para a
gestão e distribuição dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
Altera a Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997,
que dispõe sobre a política energética nacional,
as atividades relativas ao monopólio do
petróleo, institui o Conselho Nacional de
Política Energética e a Agência Nacional do
Petróleo e dá outras providências.
Cria o programa de fomento à contratação
de pessoas transexuais, que dispõe de
incentivo tributário a empresas privadas.
Dispõe sobre a tipificação penal do lesbicídio,
crime de ódio contra mulheres lésbicas, ao
alterar o Código Penal, Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, e a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990,
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, para prever a modalidade da
educação domiciliar no âmbito da educação
básica.
Imputa multa administrativa e sanção penal
para os empregadores que descumprirem os
termos previstos na lei de estágio, nº 11.788,
de 25 de setembro de 2008.

PLP 001/2018

PLP 002/2018

PLP 003/2018
PLP 004/2018
PLP 005/2018
PLP 006/2018
PLP 008/2018
PL 016/2017
PL 037/2017

PL 055/2017

Victor Frank

Regulamenta o Art. 153 inciso VII da Constituição da
República para instituir impostos sobre grandes
fortunas. Dispõe sobre progressividade do IRPF e
alíquotas progressivas nas contribuições sociais para
tributar lucros e dividendos de pessoas físicas com
renda elevada.

Dispõe sobre a compensação financeira devida pela
União aos Estados, Distrito Federal e Municípios em
função da perda de receita decorrente da desoneração
Gian Guglielmelli
de ICMS sobre exportações de bens e da concessão de
crédito nas operações anteriores, conforme art. 91 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Institui a Contribuição Social sobre Causa
Mortis - CSTCM.
Revoga a Lei Complementar n° 135, de 4 de junho de
Luigi Berzoinini
2010 (Lei da Ficha Limpa).
Disciplina o art. 7°, XIX, da Constituição Federal da
João Victor
República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de
Tocantins
1988.
Altera o art. 216-A do Decreto Lei n 2.848, de 7 de
Marcella Pellegrini
Dezembro de 1940 (Código Penal).
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
Thiago Gardin
responsabilidade na gestão fiscal de Universidades
Públicas Federais.
Inscreve no Livro dos Heróis da Pátria o
Luiz Felipe
nome de Darcy Ribeiro.
Altera a lei 7170 de 14 de dezembro de 1983
Gabriel Bertochi
(Lei de Segurança Nacional e dá outras
providências).
Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
Mateus Castro
garantindo a criação e manutenção de creches em
instituições de ensino superior público
Pedro Ribeiro

PL 104/2017

Natália Peronico

PL 106/2017

Luiz Phelipe
Araújo dos Santos

PL 107/2017

Nailah Neves e
outros

PLP 001/2017

Gabriel Bertochi

Dispõe sobre medidas de prevenção ao suicídio e
assistência psicológica a crianças e adolescentes em
redes de ensino.
Torna-se obrigatório o exame psiquiátrico
periódico aos agentes de segurança pública
da União, a fim de que seja garantido o bemestar e a prevenção de acidentes.
Cria a Comissão Nacional da Verdade
sobre a Escravidão Negra.
Altera dispositivos da Lei Complementar no
135 de 04 de maio de 2010 que “Altera a Lei
Complementar 64 de 1990”.

-

CDEICS

CSSF

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

-

CDEICS

-

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

-

CSSF

CDEICS

-

-

CSPCCO

-

-

Ampliação da licença à
paternidade

CSSF

-

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

-

CSSF

CSPCCO

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

-

CE

CDEICS

-

Constitucionalidade

-

-

-

-

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

-

CDEICS

CSPCCO

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

-

CE

CSSF

CDEICS

Constitucionalidade

-

-

CDHM

CSSF

CE

Constitucionalidade

-

-

CSSF

CDHM

CSPCCO

Constitucionalidade

-

-

CDEICS

CDHM

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

-

-

-

-

Constitucionalidade e
Mérito

-

Constitucionalidade e
Mérito
Constitucionalidade e
Mérito

-

