
Conforme a Resolução 26/2013, todas as proposições que tramitam no Senado estão abertas para receber opiniões do público. Após a decisão final (arquivamento,
promulgação, envio à Câmara ou à Presidência da República), não é possível opinar.

PROPOSIÇÃO EMENTA A FAVOR CONTRA TOTAL

PLS 620/2011

Acrescenta inciso X ao art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para permitir a ausência do trabalhador ao serviço por um dia a cada seis

meses para comparecimento as reuniões escolares dos seus filhos, mediante comprovante de
comparecimento à escola.

231 45 276

PLS 93/2015
Estabelece o percentual mínimo de cacau nos chocolates e seus derivados, nacionais e importados,

comercializados em todo o território nacional e torna obrigatória a informação do percentual total de cacau
nos rótulos desses produtos.

236 1 237

PLS 470/2013 Dispõe sobre o Estatuto das Famílias e dá outras providências. 62 104 166

PEC 32/2014 Estabelece o fim da reeleição para Presidente da República, Governadores de Estado e do Distrito Federal
e Prefeitos. 58 2 60

PLS 587/2011 Cria o Fundo Nacional de Apoio à Pessoa com Deficiência. 10 1 11

PLS 373/2012

Altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que altera a legislação do imposto de renda e dá outras
providências, para inserir a púrpura trombocitopênica idiopática refratária entre as doenças cujos portadores

são beneficiados com a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma
motivada pela doença.

3 3 6

PEC 64/2013 Acrescenta § 14 ao art. 195 da Constituição Federal, para prever a isenção de contribuições sociais, na
hipótese de aposentado que retorna à atividade laboral. 5 1 6

PLS 146/2015 Altera o art. 10 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para estabelecer o percentual mínimo de 20%
para candidaturas de jovens nas eleições proporcionais. 2 4 6

PLS 475/2013 Dispõe sobre a concessão de subvenção econômica nas operações de crédito para financiamento da
aquisição de equipamentos de geração de energia eólica e fotovoltaica de capacidade reduzida. 5 0 5

PLS 631/2011 Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, para dispor sobre o Conselho Tutelar. 4 0 4

PLS 217/2012
Altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente,
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, para incluir os aspectos

sociais no escopo das avaliações de impacto ambiental.
4 0 4
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Conforme a Resolução 26/2013, todas as proposições que tramitam no Senado estão abertas para receber opiniões do público. Após a decisão final (arquivamento,
promulgação, envio à Câmara ou à Presidência da República), não é possível opinar.

PROPOSIÇÃO EMENTA A FAVOR CONTRA TOTAL

PLS 298/2014
Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para estabelecer limitações à veiculação de propaganda
governamental, inclusive a de entidades da administração indireta, nos seis meses anteriores à eleição e

para modificar a forma de distribuição do tempo de propaganda eleitoral no caso de coligações.
4 0 4

PEC 64/2011 Altera o parágrafo único do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil, para assegurar aos
trabalhadores domésticos os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. 2 1 3

PLS 358/2014
Altera a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, para exigir a veiculação de peças publicitárias de conteúdo
exclusivamente educativo na televisão e no rádio, para conscientizar e prevenir os riscos associados ao

consumo de bebidas alcoólicas.
2 1 3

PLS 53/2012 Possibilita a restituição de tributos federais pagos nas compras de mercadorias feitas no País por
estrangeiros, com visto de turista, durante a sua estada. 2 0 2

PLS 753/2015

Altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para tornar obrigatória a implantação de sistemas de reúso
direto não potável nas instalações e infraestruturas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário
construídas com recursos da União e para exigir a adequação de novas edificações nas localidades onde

houver sistemas de reúso.

2 0 2

PLS 272/2011 Altera os arts. 126, 129 e 130 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), para
estabelecer a remição da pena pelo estudo. 1 0 1

PLS 374/2012 Acrescenta o inciso XV e o § 5º ao art. 3º da Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, que cria o
Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN e dá outras providências. 0 1 1

PLS 80/2013 Dispõe sobre a prescrição do direito de ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho. 1 0 1

PLS 334/2014 Altera a Lei Complementar nº 64, de 1990, para determinar a desincompatibilização do servidor público
candidato seis meses antes da data das eleições. 1 0 1

PLS 335/2014 Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para alterar a data em que as convenções partidárias
destinadas a escolher os candidatos às eleições podem ser realizadas. 0 1 1

PLS 86/2015 Institui normas gerais para a revitalização da bacia hidrográfica do rio São Francisco. 1 0 1
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