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07 a 11 de fevereiro de 2022 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 

- A pauta de votações do Plenário da Câmara ainda 
não foi divulgada. 
 
 

COMISSÕES DA CÂMARA 
 
- O processo de composição e eleição das presidências 
das Comissões Permanentes da Câmara ainda não foi 
finalizado. Em razão disso, não há agendas de 
trabalhos previstas. 
 
- As Comissões Especiais, Comissões Externas e Grupos 
de Trabalhos que não encerraram as atividades 
previstas para 2021 permanecem em funcionamento. 
 
- GT – Estatuto das Vítimas - PL 3890/2020 – Reunião 
dia 09/02, 14hs, para apresentação do Plano de 
Trabalho. O PL, de autoria do dep. Rui Falcão (PT-SP), 
entende por vítima qualquer pessoa natural que tenha 
sofrido danos ou ferimentos em sua própria pessoa ou 
bens, especialmente lesões físicas ou psicológicas, 
danos emocionais ou danos econômicos causados 
diretamente pela prática de um crime ou calamidade 
pública. 
 

 
SENADO FEDERAL 

 

De entre os PLs previstos para serem votados no 
plenário do Senado destacamos os seguintes: 

 
- PLS 272/2016, de autoria do Sen. Lasier Martins 
(Podemos-RS) que quer disciplinar com mais precisão 
condutas consideradas como atos de terrorismo. A 
relatoria é do Sen. Alessandro Vieira (Cidadania -SE). 
Esse PL merece atenção especial visto que a definição 
de atos de terrorismo proposta pode acabar 
criminalizando manifestações sociais. 
 

 
 
 
 

COMISSÕES DO SENADO 
 
- As comissões do Senado não sofrem alterações 
anuais e, por isso, diferentemente das comissões da 
Câmara, já estão trabalhando. 
 
- A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) 
retoma os trabalhos, em 2022, com dois Projetos de 
Lei de grande impacto sobre a Amazônia prontos para 
serem votados. Os PLs 2633/2020 e 510/2021, sobre 
a Regularização Fundiária (os PLs da Grilagem), já 
contam com os votos favoráveis do relator, Sen. Carlos 
Fávaro (PSD-MT). O PL 3729/2004, sobre o 
Licenciamento Ambiental, aguarda ainda o parecer da 
relatora, Se. Katia Abreu (PP-TO). O presidente da CRA 
é o senador Acir Gurgacz (PDT-RO).  
 
 

CONGRESSO NACIONAL 

 

O Congresso Nacional realizará sessão nesta terça-
feira (08/02). Entre as pautas de deliberação figuram 
diversos vetos, totais ou parciais, realizados pelo 
presidente da República; entre eles:  
 
- Lei de Segurança Nacional e Crimes contra o Estado 
Democrático de Direito – o presidente vetou o Art. 2º 
do PL que constitui a disseminação de Fake-News em 
campanha eleitoral como crime penalizável com 
reclusão e multa; 
 
- Promoção da Saúde Menstrual – que determina a 
inclusão de absorventes higiênicos femininos nas 
cestas básicas entregues no âmbito do Sistema 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; 
 
- Quebra de patentes de vacinas e remédios para 
combate à pandemia de Covid-19. 


