(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

abril de 2021.

Deputada ELCIONE BARBALHO
Presidente
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Ementa

Poder Executivo

Altera a Lei nº 12.845, de 1º de agosto de
2013, que dispõe sobre o atendimento
obrigatório e integral de pessoas em
situação de violência sexual.
Institui o Programa de Fornecimento de
Absorventes Higiênicos nas escolas
públicas que ofertam anos finais de ensino
fundamental e ensino médio.
Estabelece regras gerais de direito
econômico acerca das atividades
desenvolvidas pelas mulheres rendeiras,
concede incentivos ao exercício dessa
atividade, e dá outras providências.
Acrescenta o inciso IV ao art. 2º da Lei nº
11.664, de 29 de abril de 2008, que
“dispõe sobre a efetivação de ações de
saúde que assegurem a prevenção, a
detecção, o tratamento e o seguimento
dos cânceres do colo uterino e de mama,
no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS, para que os exames de mamografia
sejam realizados sem prescrição médica
em mulheres entre 40 e 69 anos.
Dispõe sobre o desembarque de mulheres
usuárias do Sistema de Transporte
Coletivo Urbano de Passageiros em todo
território nacional.
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