CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER

REQUERIMENTO Nº

/2019

(da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher)
Requer a revisão de despacho das
proposições abaixo elencadas para que a
Comissão de Defesa dos Direitos da
Mulher se pronuncie acerca das matérias
tratadas nos respectivos projetos.

Senhor Presidente,

Nos termos da Resolução nº 15, de 2016, e do art. 32, XXIV, do
RICD, requeiro a Vossa Excelência determinar a REDISTRIBUIÇÃO a esta
Comissão das proposições abaixo elencadas que são, por mérito, pertinentes ao
seu campo temático, a fim de oportunizar que este órgão se pronuncie sobre as
matérias.
Certa do atendimento ao pleito, antecipamos nossos agradecimentos.

Sala das Sessões, em 10 de abril de 2019.

Deputada LUÍZA CANZIANI
Presidente
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Ementa
Altera o art. 41-A da Lei nº 9.096, de 19 de
setembro de 1995, que "dispõe sobre partidos
políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, § 3º, inciso
V, da Constituição Federal".
Dados Complementares:
Concede aumento na distribuição de recursos do
Fundo Partidário ao partido político que eleger, no
mínimo, trinta por cento de deputadas.
Altera os arts. 129 e 145 do Decreto-lei nº 2.848, de
7 de dezembro de 1940 - Código Penal.
Dados Complementares:
Eleva a pena mínima do crime de lesão corporal em
situação de violência doméstica e estabelece que a
ação penal de crime de violência contra a mulher é
ação pública incondicionada.
Dispõe sobre o tratamento e acompanhamento de
mulheres acima de quarenta e cinco anos de idade
portadoras de artrite e artrose crônica.
É criado o Dia Nacional de Conscientização das
Doenças Cardiovasculares na MULHER, a ser
celebrado no dia 14 de maio.
Dispõe sobre o direito à amamentação em público,
tipificando criminalmente a sua violação
Insere causa de aumento de pena nos crimes de
estupro e de estupro de vulnerável, consistente na
prática da conduta por duas ou mais pessoas "estupro coletivo".
Estabelece causa de aumento de pena para o crime
de estupro corretivo.
Dados Complementares:
Altera o Decreto-Lei 2.848 de 1940.
Altera o § 1º do art. 2º da Lei nº 7.116 de 1983,
para garantir isonomia entre homens e mulheres
quando da solicitação de Carteira de Identidade.

