Requeiro a V. Exa, com base no Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
a coautoria aos PL’s listados abaixo, que tem como autores os deputados que
compõem a bancada do PSOL nesta casa, sendo eles: David Miranda
(PSOL/RJ), Edmilson Rodrigues (PSOL/PA), Fernanda Melchionna
(PSOL/RS) Glauber Braga (PSOL/RJ), Ivan Valente (PSOL/SP), Luiza
Erundina (PSOL/SP), Marcelo Freixo (PSOL/RJ), Sâmia Bomfim (PSOL/SP)
e Talíria Petrone (PSOL/RJ).
• 3197/2020 - Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para tornar
obrigatória a divulgação diária dos dados que especifica referentes à
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da
covid-19.
• 1267/2020 - Altera a lei 10.714/2003, com o objetivo de ampliar a
divulgação do Disque 180 enquanto durar a pandemia do covid-19 (novo
coronavirus).
• 3170/2020 - Dispõe sobre o Plano Emergencial de Amparo à Agricultura
Familiar durante a vigência do estado de calamidade pública ou, transcorrida
sua vigência, enquanto durarem medidas de quarentena e restrições de
atividades no contexto da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus).
• 2699/2020 - Institui medidas emergenciais de regularização migratória no
contexto da pandemia de COVID-19 e dá outras providências.
• 2333/2020 - Dispõe sobre a criação da Fila Única Emergencial para Gestão
de Leitos Hospitalares, abrangendo os sistemas público e privado, a fim de
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• 3138/2020 - Acrescenta o inciso V ao art. 8º da Lei nº 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, para permitir a dedução integral no Imposto de Renda
da Pessoa Física dos valores doados por pessoas físicas a instituições
públicas de saúde e fundos públicos federais, estaduais ou municipais
criados ou voltados para o enfrentamento da pandemia de COVID-19.
• 2770/2020 - Dispõe sobre a suspensão dos exames e avaliações
educacionais em larga escala, em todo o território nacional, enquanto
durarem os efeitos da situação de calamidade pública reconhecida pelo
Decreto Legislativo nº 6/2020.
• 2968/2020 - Altera a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, para prorrogar o
pagamento do auxílio emergencial por 12 meses para beneficiários que
sejam provedores de família monoparentais.
• 2365/2020 - Altera a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, para prorrogar o
pagamento do auxílio emergencial para dezembro de 2020, tendo em vista a
magnitude da crise sanitária e social que se impõe em razão da pandemia de
COVID-19.
• 2433/2020 - Dispõe sobre a jornada e atendimento dos profissionais de
saúde e demais trabalhadores de hospitais públicos e privados durante a
pandemia do novo coronavírus.
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• 1623/2020 - Dispõe sobre os contratos de aluguel residencial e comercial
em todo o território nacional enquanto perdurarem os efeitos da decretação
de calamidade pública em virtude do Coronavirus (COVID-19).
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assegurar a utilização, controle e gerenciamento pelo Sistema Único de
Saúde de toda capacidade hospitalar instalada no país, com o objetivo de
garantir acesso universal e igualitário à rede hospitalar frente à pandemia do
novo coronavírus.

• 2220/2020 - Altera a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, para garantir que
o auxílio emergencial seja devido ao beneficiário desde a data do
requerimento, que o requerimento seja analisado em até três dias, e
estabelecer multa de 10% e correção monetária quando o primeiro
pagamento não ocorrer nos prazos definidos nesta lei.
• 2667/2020 - Cria o Programa Emergencial de Geração de Emprego e Renda
– PROEGER, destinado à redução do desemprego, garantia de renda e
recuperação econômica, bem como ao fornecimento de bens e serviços,
especialmente os necessários ao combate à pandemia causada pelo novo
coronavírus.
• 2668/2020 - Dispõe sobre práticas de atenção emergencial a pessoas
residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos, em razão do
estado emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do novo coronavírus (covid-19-).
• 2765/2020 - Institui normas de caráter transitório e emergencial para
proteção de bebês e puérperas durante a vigência da situação de emergência
de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; do
estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 06, de
2020; ou, transcorridas suas vigências, enquanto durarem medidas de
quarentena e restrições de atividades no contexto da pandemia do novo
coronavírus.
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• 1694/2020 - Dispõe o funcionamento dos equipamentos e serviços que
atendam à população em situação de rua em contexto de pandemias e
epidemias que exijam isolamento temporário.
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• 2509/2020 - Altera a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Lei do
Estágio) para garantir os auxílios aos educandos na vigência de período de
calamidade pública e seus efeitos.

• 1874/2020 - Dispõe, em razão da pandemia de COVID-19, sobre a
suspensão temporária de pagamento de empréstimos e de financiamentos
bancários que pessoas físicas, micro e pequenas empresas e
microempreendedores individuais possuam com instituições financeiras;
reduz as taxas de juros de novos empréstimos e dá outras providências.
• 2472/2020 - Dispõe sobre a obrigatoriedade dos planos e seguros de saúde
ofertarem atendimento remoto/telemedicina durante a vigência da situação
de emergência de saúde pública e do estado de calamidade pública
relacionados à pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2).
• 2508/2020 - Acrescenta alínea I ao parágrafo 3º do Art. 2º da Lei nº 13.982,
de 2 de abril de 2020, que dispõe sobre a operacionalização do pagamento
da Renda Básica Emergencial, para assegurar à mulher provedora a
concessão do benefício, salvo se comprovada a guarda unilateral do homem
provedor; e dá outras providências. NOVA EMENTA: Altera a Lei nº
13.982, de 2 de abril de 2020, para estabelecer medidas de proteção à mulher
provedora de família monoparental em relação ao recebimento do auxílio
emergencial.
• 1665/2020 - Dispõe sobre os direitos dos entregadores que prestam serviços
a aplicativos de entrega durante o estado de calamidade pública decorrente
da pandemia do coronavírus (Covid-19).
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• 1759/2020 - Dispõe sobre a criação do Plano Emergencial de Reconversão
Produtiva (PERP) para assegurar a reorganização do setor produtivo e
econômico com o objetivo de gerar insumos essenciais que visem a proteção
das equipes de saúde e da população frente à pandemia de COVID-19;
institui o Fundo Emergencial de Reconversão Produtiva e dá outras
providências.
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• 2162/2020 - Autoriza, na vigência da situação de emergência de saúde
pública relacionada à pandemia da Covid-19, a contratação simplificada de
médicos residentes no Brasil com diplomas expedidos no exterior.

Sala das Sessões, 14 de julho de 2020.
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• 3367/2020 - Altera a Lei nº 6.015, de 31 de Dezembro de 1973 para instituir
a isenção de taxas para retificação de nomes civis e gênero de pessoas
transgênero, travestis, intersexuais ou não-binárias.
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• 2163/2020 - Modifica a Lei Nº 13.979, de 6 de Fevereiro de 2020, para
determinar aos meios de comunicação a divulgação do serviço "ligue 188",
destinado ao atendimento gratuito e sigiloso de pessoas em sofrimento
psíquico, enquanto durar a emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus.

(Do Sr. Áurea Carolina )
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