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CONGRESSO NACIONAL 
 

PLENÁRIO  

 
VET 46/2021 - Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 2.108, de 2021 (nº 2.462/1991, na Câmara dos 
Deputados), que "Acrescenta o Título XII na Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 (Código Penal), relativo aos crimes contra o Estado Democrático de Direito; e revoga a Lei nº 7.170, de 
14 de dezembro de 1983 (Lei de Segurança Nacional), e dispositivo do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de 
outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais)".  
Autor: Presidência da República 
Explicação: foram vetados 5 trechos, entre eles o Art. 359-O, que proíbe a divulgação de notícias falsas 
(comunicação enganosa em massa). 
Resultado: Não deliberado. 

 
PLN 5/2022 - Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2023 e dá 
outras providências.  
Autor: Presidência da República 
Explicação: São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no § 2º do art. 165 da Constituição e na Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, as diretrizes orçamentárias 
da União para 2023. 
Resultado: Aprovado na forma do substitutivo, com adendo de Plenário e destaques. A matéria vai à 
sanção. 
 
PLN 14/2022 - Altera a Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022, que estima a receita e fixa a despesa da 
União para o exercício financeiro de 2022. Item incluído após o envio da Agenda. 
Autor: Presidência da República 
Explicação: Entre outros, pretende autorizar a suplementação de despesas discricionárias, após a 
divulgação do relatório de avaliação de receitas de despesas primárias referentes ao quinto bimestre, 
quando não é mais possível o encaminhamento de projetos de lei de crédito suplementar ao Congresso 
Nacional. 
Resultado: Aprovado na forma de parecer de Plenário. A matéria vai à sanção. 
 
VET 36/2022 - Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei Complementar nº 18, de 2022, que "Altera a Lei nº 
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei Complementar nº 87, de 13 de 
setembro de 1996 (Lei Kandir), para considerar bens e serviços essenciais os relativos aos combustíveis, à 
energia elétrica, às comunicações e ao transporte coletivo, e as Leis Complementares nºs 192, de 11 de 
março de 2022, e 159, de 19 de maio de 2017". Item incluído após o envio da Agenda. 
Autor: Presidência da República 
Explicação: entre outros, veta o ressarcimento, pela União, da totalidade da perda de arrecadação dos 
estados decorrente da redução das alíquotas de ICMS nos combustíveis. 
Resultado: Rejeitados os dispositivos 1 a 5 e 7 (cédula eletrônica). Mantidos os dispositivos 8 a 13 
(cédula eletrônica). Adiada votação do destaque aos dispositivos 6, 14 e 15. Os dispositivos 
rejeitados vão à promulgação. 

 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 
PLENÁRIO  
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PEC 15/2022 (Fase 1 - CD) - Altera o art. 225 da Constituição Federal para estabelecer diferencial de 
competitividade para os biocombustíveis; inclui o art. 120 no Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias para reconhecer o estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível 
dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais dela decorrentes; autoriza a 
União a entregar auxílio financeiro aos Estados e ao Distrito Federal que outorgarem créditos tributários do 
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) aos produtores e distribuidores de 
etanol hidratado; expande o auxílio Gás dos Brasileiros, de que trata a Lei nº 14.237, de 19 de novembro de 
2021; institui auxílio para caminhoneiros autônomos; expande o Programa Auxílio Brasil, de que trata a Lei 
nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021; e institui auxílio para entes da Federação financiarem a gratuidade 
do transporte público. 
Autor: Senado Federal - Fernando Bezerra Coelho MDB/PE 
Explicação: entre outros, permite que a União institua nos exercícios financeiros de 2022 e 2023 o auxílio 
diesel para caminhoneiros e que amplie subsídios ao preço do gás liquefeito de petróleo. Além disso, a 
proposta permite que a União, estados e o DF promovam redução de tributos de suas competências 
incidentes sobre os preços do diesel, biodiesel, gás e energia elétrica. Ressalta-se que a proposição destina 
como fonte de recursos para os auxílios e isenções os dividendos recebidos pela Petrobras, receitas da 
União auferidas em leilões do pré-sal e entre outras fontes. 
Relator: Danilo Forte - UNIÃO/CE 
Parecer: pela aprovação da PEC 15/22 e da PEC 1/22, apensada, na forma do substitutivo. 
Resultado: Promulgada.  
 
REQ 1181/2022 - Requer regime de urgência para apreciação do PL 207, de 2022 (art. 155 RICD). Item 
incluído após o envio da Agenda. 
Autor: Aline Sleutjes PROS/PR Explicação: o entre as diretrizes estabelecidas no PL 207/2022, consta a 
criação de mecanismos que facilitem o uso nas propriedades de instrumentos relativos à pecuária de 
precisão, Internet das Coisas, no âmbito do que é conhecido como Leite 4.0, e o fomento a startups voltadas 
para o setor.     
Resultado: Não deliberado. 
 
MPV 1108/2022 - Dispõe sobre o pagamento de auxílio-alimentação de que trata o § 2º do art. 457 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e altera a 
Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976, e a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1943. Item incluído após o envio da Agenda. 
Autor: Poder Executivo 
Explicações: regulamenta o trabalho remoto e o auxílio-alimentação: Teletrabalho – Entre outros, 
regulamenta o trabalho remoto, que poderá ser realizada no modelo híbrido e na contratação com controle 
de jornada ou por produção. A adoção desse regime poderá ser acordada entre o empregador e o 
trabalhador e deverá seguir regras já previstas na legislação. No caso do controle de jornada, continuam 
valendo regras como a da intrajornada, pagamento de horas-extras, etc. No caso de trabalho por produção, 
prevê que não seja aplicado no contrato a previsão de controle de jornada de trabalho, conforme conta na 
legislação trabalhista. Além disso, o texto prevê o reembolso por parte da empresa ao trabalhador de 
eventuais despesas por conta do trabalho remoto, como custos com internet, energia elétrica, entre outros. E 
também define as regras aplicáveis ao teletrabalhador que passa a residir em localidade diversa da 
localidade em que foi contratado. Nesses casos, o texto diz que para efeitos do teletrabalho vale a legislação 
o trabalhador que celebrou o contrato. A MP dá preferência para que o regime remoto seja adotado por 
mães e pais de crianças pequenas de até quatro anos ou com filhos com deficiência. Auxílio-alimentação – 
Estabelece que os recursos sejam efetivamente utilizados para adquirir gêneros alimentícios e procura 
corrigir essa distorção de mercado existente na contratação das empresas fornecedoras, proibindo, entre 
outros, a concessão de desconto. A medida vale tanto para o auxílio alimentação, como para o Programa de 
Alimentação do Trabalhador, que opera por meio de vale-refeição e vale-alimentação. 
Relator: Paulinho da Força - SOLIDARIEDADE/SP 
Parecer: pendente 
Resultado: Não deliberado. 
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MPV 1109/2022 - Autoriza o Poder Executivo federal a dispor sobre a adoção, por empregados e 
empregadores, de medidas trabalhistas alternativas e sobre o Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda, para enfrentamento das consequências sociais e econômicas de estado de 
calamidade pública em âmbito nacional ou em âmbito estadual, distrital ou municipal reconhecido pelo Poder 
Executivo federal. Item incluído após o envio da Agenda. 
Autor: Poder Executivo 
Explicação: dispõe sobre a adoção, por empregados e empregadores, de medidas trabalhistas alternativas e 
sobre o BEm, para enfrentamento das consequências sociais e econômicas do estado de calamidade 
pública decorrente da Covid. Entre outros, estabelece que poderão ser adotadas as seguintes medidas 
trabalhistas alternativas: (i) o teletrabalho; (ii) a antecipação de férias individuais; (iii) a concessão de férias 
coletivas; (iv) o aproveitamento e a antecipação de feriados; (v) o banco de horas; e (vi) a suspensão da 
exigibilidade dos recolhimentos do FGTS. Em relação a calamidades, permite ao poder público, nacional, 
estadual ou municipal, adotar uma série de medidas como a facilitação do regime de teletrabalho, a 
antecipação de férias individuais e coletivas, o aproveitamento e antecipação de feriados e o saque 
adiantado de benefícios. 
Relator: pendente 
Parecer: pendente 
Resultado: Não deliberado. 
 
PL 4401/2021 (Nº Anterior: PL 2303/2015) - Dispõe sobre a inclusão das moedas virtuais e programas de 
milhagem aéreas na definição de "arranjos de pagamento" sob a supervisão do Banco Central NOVA 
EMENTA: Dispõe sobre a prestadora de serviços de ativos virtuais; e altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 (Código Penal), e as Leis nºs 7.492, de 16 de junho de 1986, e 9.613, de 3 de março de 
1998, para incluir a prestadora de serviços de ativos virtuais no rol de instituições sujeitas às suas 
disposições. Item incluído após o envio da Agenda. 
Explicação: Altera as Leis nº 12.865, de 2013 e 9.613, de 1988.  Autor: Aureo SD/RJ 
Relator: deputado Expedito Netto - PSD/RO 
Parecer: apresentação do Parecer Preliminar de Plenário n. 2 PLEN 
Resultado: Não deliberado. 
 
PL 4513/2020 - Institui a Política Nacional de Educação Digital e insere dispositivos no art. 4º da Lei nº 
9.394, de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional.  Item incluído após o envio da Agenda. 
Autor: Angela Amin PP/SC 
Explicação: institui a Política Nacional de Educação Digital, estruturada de acordo com os seguintes eixos e 
objetivos: Inclusão Digital, Educação Digital Escolar, Qualificação Digital, Especialização Digital e Pesquisa 
Digital. 
Relator: Professor Israel Batista - PSB/DF 
Parecer: apresentação do Parecer Preliminar de Plenário n. 3 PLEN 
Resultado: Não deliberado. 
 
PLP 17/2022 - Estabelece normas gerais relativas a direitos, garantias e deveres do contribuinte, 
principalmente quanto a sua interação perante a Fazenda Pública e dispõe sobre critérios para a 
responsabilidade tributária. 
Autor: Felipe Rigoni UNIÃO/ES 
Explicação: dispõe, entre outros, que o exercício dos direitos de petição e de obtenção de certidões em 
órgãos da administração tributária independe de prova de quitação de obrigações tributárias principais ou 
acessórias. 
Relator: Pedro Paulo - PSD/RJ 
Parecer: apresentação do Parecer Preliminar de Plenário n. 2 PLEN 
Resultado: Não deliberado. 
 
PEC 122/2015 - Acrescenta §§ 6º e 7º ao art. 167 da Constituição Federal, para proibir a imposição e a 
transferência, por lei, de qualquer encargo financeiro decorrente da prestação de serviço público para a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem como para proibir a criação ou o aumento de 
despesa que não conste da lei orçamentária anual ou do projeto de lei orçamentária anual enviado pelo 
chefe do Poder Executivo, nos termos que especifica. Item incluído após o envio da Agenda. 
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Autor: Senado Federal - Ana Amélia PP/RS 
Resultado Aprovada a Redação Final. A matéria vai à promulgação. Foram prejudicados os 
destaques 3 e 4. 
 
Segunda-feira (11/07) 
 
CCTCI – COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA  
 
Audiência Pública – Tema: Perdas de recursos na área de C&T e possibilidades de recuperação. 
Resultado: Realizada. 
 
Terça-feira (12/07) 
 
CTASP - COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO  
 
PL 5317/2009 - Autoriza as providências para a divulgação, pela internet, das informações relativas a gastos 
públicos classificados como indenizatórios. 
Autor: Senado Federal - Expedito Júnior PR/RO 
Relator: deputado Tiago Mitraud - NOVO/MG 
Parecer: pela aprovação dos Projetos de Lei nºs 1.077/07, 5.827/09, 6.425/09, 3.089/12, 356/15, 823/15, 
2.361/15, 3.360/15, 3.497/15, 3.525/15, 5.354/16, 5.416/16, 5.967/16, 6.484/16, 6.751/16, 7.731/17, 
8.860/17, 895/19, 1.517/19, 2.444/19, 4.491/19, 4.820/19, 3.414/20, 3.867/20, 238/20, 5.280/20, 5.530/20, 
312/20, 204/21 e 3.301/21, apensados, na forma do Substitutivo, e pela rejeição dos Projetos de Lei nºs 
5.103/09, 5.296/09, 5.317/09, 4.171/12, 6.032/13, 4.793/16, 6.759/16, 9.426/17, 11.020/18, 4.404/19 e 
2.016/21, apensados. 
Resultado: Concedido vista ao deputado Sanderson (PL/RS).  
 
PL 2224/2021 - Altera a Lei 14.129 de 29 de março de 2021, para disciplinar sobre o fomento da oferta de 
serviços de interoperabilidade de dados em tempo real. 
Autor: Felipe Rigoni PSB/ES 
Explicação: prevê a cobrança pelo governo de ressarcimento de custos ou despesas relacionadas à 
disponibilização de dados públicos de maneira complementar em atendimento a pedido específico de ente 
privado. 
Relator: deputado Tiago Mitraud - NOVO/MG 
Parecer: pela aprovação, com emenda. 
Resultado: Lido o parecer. Retirado de pauta, de ofício 
 
PL 2689/2021 - Altera a Lei n° 14.133, de 1º de abril de 2021, para prever a obrigatoriedade de implantação 
de programa de integridade pelos órgãos e entidades públicos. 
Autor: Delegado Waldir PSL/GO 
Explicação: Os programas de integridade terão como requisito, entre outros a análise, avaliação e gestão 
dos riscos relacionados às contratações públicas, com atenção prioritária aos casos de dispensa e 
inexigibilidade. 
Relator: deputado Alexis Fonteyne - NOVO/SP 
Parecer: pela aprovação, com substitutivo. 
Resultado: Rejeitado o parecer. Foi designado relator o Deputado Rogério Correia (PT/MG) para 
apresentar novo parecer pela rejeição.  
 
PL 224/2022 - Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 para tornar expresso o dever de indicação 
de nome, cargo ou função e matrícula do agente público responsável pela produção da informação. 
Autor: Adriana Ventura NOVO/SP 
Explicação: inclui na LAI dispositivos legais que tornam claro o direito do requerente de saber a identificação 
dos agentes públicos que lhe forneceram a informação, bem como a maneira como isso deve ocorrer. 
Relator: deputado Alexis Fonteyne - NOVO/SP 
Parecer: pela aprovação. 
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Resultado: Aprovado o Parecer. A matéria segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça 
e Cidadania (CCJC). 
 
CCJC - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA  
 
REQ 25/2022 CCJC - Requer a realização de Audiência Pública para discussão do Projeto de Lei 
Complementar nº 108/2021, que “altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para 
permitir o enquadramento como Microempreendedor Individual (MEI) de pessoa com receita bruta anual 
igual ou inferior a R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), bem como para permitir que o MEI contrate até 2 
(dois) empregados. 
Autor: Darci de Matos PSD/SC 
Convidados: 
▪ Paulo Roberto Nunes Guedes - Ministro da Economia; 
▪ Carlos do Carmo Andrade Melles - Diretor Presidente do Sebrae; 
▪ José César da Costa - UNECS;  
▪ União Nacional da Entidades do Comércio E Serviços; e 
▪ Ercílio Santinoni - Presidente da CONAMPE - Confederação Nacional da Micro e Pequena Empresa. 
Resultado: Aprovado. 
 
PEC 128/2019 - Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências. 
Autor: Luis Miranda DEM/DF 
Relator: deputado Darci de Matos - PSD/SC 
Parecer: pela admissibilidade. 
Resultado: Retirado de pauta, de ofício. 
 
PEC 14/2022 - Altera o § 9º do art. 195 da Constituição Federal para reduzir pela metade a alíquota das 
contribuições sociais de que trata o inciso I quando se tratar de municípios. 
Autor: Abou Anni UNIÃO/SP 
Relator: Paulo Azi/BA 
Parecer: pela admissibilidade. 
Resultado: Retirado de pauta, de ofício. 
 
CSPCCO - COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
 
PL 1395/2021 - Acrescenta o §3º ao artigo 3º e os artigos 15-A, 21-A, 21-B, 25-A e 25-B à lei nº 12.850 de 2 
de agosto de 2013 (Lei de Combate às Organizações Criminosas). 
Autor: Carlos Jordy PSL/RJ 
Explicação: Autoriza a requisição, por órgãos de inteligência, de acesso a bancos de dados públicos ou 
privados, úteis a produção de conhecimentos de apoio às suas atividades. 
Relator: Delegado Pablo - UNIÃO/AM 
Parecer: pela aprovação, com emenda. 
Resultado: Retirado de pauta, de ofício. 
 
PL 2418/2019 - Altera a Lei nº 12.965/2014, para criar obrigação de monitoramento de atividades terroristas 
e crimes hediondos a provedores de aplicações de Internet e dá outras providências. 
Autor: José Medeiros PODE/MT 
Relator: Delegado Pablo - UNIÃO/AM 
Parecer: pela aprovação, com emendas. 
Resultado: Retirado de pauta, de ofício. 
 
CLP - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA   
 
REQ 62/2022 CLP - Requer a inclusão de convidados/as para a audiência pública que discutirá as 
denúncias de Frances Haugen, ex-funcionária do Facebook, de manipulação do discurso de ódio e da 
desinformação no Brasil com finalidades políticas. Referente ao req.nr. 059/2022. 
Autor: Talíria Petrone PSOL/RJ 
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Convidados: 
▪ Sr. Caio Machado, diretor-executivo do Instituto Vero; e  
▪ Representante da Avaaz. 
Resultado: Não deliberado. 
 
OUTROS EVENTOS  
 
Entrevista coletiva – Tema: Lançamento do estudo relacionado aos valores do “custo Brasil” e medidas 
relacionadas à melhora do cenário de competitividade no Brasil. 
Explicação: O deputado Alexis Fonteyne presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, receberá 
jornalistas e parlamentares para coletiva de imprensa seguida de coquetel. 
Resultado: Realizada. 
 
CAPADR – COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO 
RURAL  
 
Audiência Pública – Tema: Conectividade e inovação no meio rural. 
Convidados:  
▪ José Ferreira Da Costa Neto, Presidente da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(ANATER);  
▪ Sibelle Silva, Diretora da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA);  
▪ Nathalia Almeida de Souza Lobo, Secretária de Telecomunicações, no Ministério das Comunicações 

(MCom); 
▪ Representante do SindiTelebrasil; 
▪ Representante da Confederação Nacional da Agricultura (CNA); 
▪ Representante da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB); e 
▪ Daniel Fuchs, Vice-presidente de Inovação da empresa Datora Telecom. 
Resultado: Realizada. 
 
CFFC – COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE  
 
Audiência Pública – Tema: A participação do Google, Apple e Whatsapp no mercado de pagamento. 
Resultado: Realizada. 
 
PEC 07/2020 – COMISSÃO ESPECIAL ALTERA SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 
 
Audiência Pública e deliberação de Requerimentos – Tema: Audiência Pública e Deliberação de 
Requerimentos. 

▪ Anne Caroline Marciquevik Alves, Diretora de Programa da Secretaria Especial de Produtividade e 
Competitividade do Ministério da Economia; e 

▪ Roni Peterson Bernardino De Brito, Assessor do Secretário Especial da Receita Federal do Brasil. 
Resultado: Realizada. 
 
REQ 18/2022 - Requer a realização de Audiência Pública para debater a PEC 07, de 2020, que “ Altera o 
Sistema Tributário Nacional e dá outras providências” com o seguinte convidado: Dr. Ricardo Furtado, 
membro do Conselho de Advogados e Fiscal da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino – 
CONFENEN. Item incluído após o envio da Agenda. 
Autor: Alexis Fonteyne (NOVO-SP) 
Resultado: Não deliberado. 
 
REQ 19/2022 - Requer a realização de Audiência Pública, no âmbito desta Comissão Especial, para debater 
a atualização do sistema tributário nacional com os seguintes convidados: Dr. Márcio Holland – Professor da 
Fundação Getúlio Vargas; e Dr. José Alberto Oliveira Macedo – Mestre e Doutor em Direito Econômico, 
Financeiro e Tributário pela USP; Coordenador do projeto SIMPLIFICA JÁ de reforma tributária e 
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Coordenador do Grupo de Trabalho de reforma tributária da Secretaria Municipal do Estado de São Paulo. 
Item incluído após o envio da Agenda. 
Autor: General Peternelli (UNIÃO-SP) 
Resultado: Não deliberado. 
 
REQ 20/2022 - Requer realização de audiência pública no âmbito desta comissão com a finalidade de 
instruir a discussão acerca da PEC 007/2020 que trata da Alteração do Sistema Tributário Nacional com o 
seguinte convidado: Vander Morales, presidente da FENASERHTT – Federação Nacional dos Sindicatos 
das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros e do Trabalho Temporário. Item incluído após o envio 
da Agenda. 
Autor: Laercio Oliveira (PP-SE) 
Resultado: Não deliberado. 
 
REQ 21/2022 - Requer a realização de audiência pública no âmbito desta comissão para instruir a discussão 
acerca da PEC 007/2020 que trata da Alteração do Sistema Tributário Nacional, com os seguintes 
convidados: José Alberto Oliveira Macedo, Mestre e Doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário 
pela USP; Coordenador do projeto SIMPLIFICA JÁ de reforma tributária; Márcio Holland, Professor na 
Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EESP); Emerson Casali, Diretor de 
Relações Institucionais na CBPI Produtividade Institucional. Item incluído após o envio da Agenda. 
Autor: Laercio Oliveira (PP-SE) 
Resultado: Não deliberado. 
 
REQ 23/2022 - Requer a realização de Audiência Pública para debater a PEC 7/2020, que “Altera o Sistema 
Tributário Nacional e dá outras providências", com os seguintes convidados: Associação Brasileira de 
Medicina Diagnóstica – ABRAMED; Confederação Nacional de Saúde – CNS; Federação Brasileira de 
Hospitais – FBH; e Associação Brasileira das Universidades Particulares – ANUP. Item incluído após o envio 
da Agenda. 
Autor: Luis Miranda (REPUBLIC-DF) 
Resultado: Não deliberado. 
 
REQ 24/2022 - Solicita-se a realização de audiência pública na Comissão Especial destinada a proferir 
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2020, com a participação do Dr. Alberto Macedo, 
coordenador do movimento SIMPLIFICA JÁ. Item incluído após o envio da Agenda. 
Autor: Igor Timo (PODE-MG) 
Resultado: Não deliberado. 
 
REQ 25/2022 - Requer a realização de Audiência Pública no âmbito da presente comissão com a finalidade 
de instruir a discussão acerca da PEC 7/20, que trata da Alteração do Sistema Tributário Nacional, com o 
seguinte convidado: Guilherme Eleutério – Advogado, Economista e Empresário. 
Autor: Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) Item incluído após o envio da Agenda. 
Resultado: Não deliberado. 
 
REQ 26/2022 - Requer a inclusão de palestrante no Requerimento nº 19/2022: Guilherme Eleutério, 
advogado. Item incluído após o envio da Agenda. 
Autor: General Peternelli (UNIÃO-SP) 
Resultado: Não deliberado. 
 
Quarta-feira (13/07) 
 
CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO / Anexo II, Plenário 10, 09h00 
 
REQ 66/2022 CE - Requer a convocação do Sr. Ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, para 
prestar esclarecimentos na Comissão de Educação sobre questões relacionadas ao veto nº 36/2022 e seus 
impactos para a educação.  
Autor: Felipe Rigoni UNIÃO/ES 
Resultado: Retirado de pauta, de ofício.  
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PL 810/2022 - "Altera dispositivos da Lei nº 14.172, de 10 de junho de 2021, que “dispõe sobre a garantia de 
acesso à internet, com fins educacionais, a alunos e a professores da educação básica pública.” 
Autor: Professora Dorinha Seabra Rezende UNIÃO/TO 
Explicação: amplia os prazos da lei supracitada de forma que os recursos repassados este ano possam ser 
aplicados até 31/12/2022, e o saldo que não tiver sido investido, seja restituído aos cofres da União até dia 
31 de março de 2023. Além disso, também amplia as opções de aplicação dos recursos previstos para 
incluir a implantação de infraestrutura para distribuição do sinal da internet nas escolas e a aquisição de 
recursos educacionais digitais ou de suas licenças; retira, ainda, o limite de 50% para aplicação dos recursos 
em aquisição de equipamentos eletrônicos de acesso à internet e a excepcionalidade para a contratação de 
banda larga para escolas públicas. 
Relator: Paulo Azi - UNIÃO/BA 
Parecer: pela aprovação, com emenda. 
Resultado: Não deliberado. 
 
PL 1250/2022 - Altera a Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e dá outras providências. 
Autor: Professor Israel Batista PSB/DF 
Explicação: Trata de alterações no Conselho Deliberativo do FNDE. 
Relator: deputado Tiago Mitraud - NOVO/MG 
Parecer: pela aprovação, com substitutivo. 
Resultado: Não deliberado. 
 
CFT - COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
 
PLP 329/2016 - Altera o caput do artigo 55 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que 
instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 
Explicação: Inclui o aspecto tributário na fiscalização orientadora de Microempresas e empresas de pequeno 
porte. 
Autor: Laercio Oliveira SD/SE 
Relator: deputado Alexis Fonteyne - NOVO/SP 
Parecer: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação, com 
substitutivo. 
Resultado: Não deliberado. 
 
PLP 115/2021 - Dispõe sobre a extensão do prazo de validade das certidões negativas de débito de que 
trata, e dá outras providências.  
Autor: Mário Heringer PDT/MG 
Explicação: estabelece que enquanto durar a situação de emergência em saúde pública de importância 
internacional de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, as certidões negativas referidas no 
caput do art. 205 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, terão validade 
estendida de 90 dias contados da data de expiração da validade regular. 
Relator: Luis Miranda - REPUBLICANOS/DF 
Parecer: pela não implicação financeira ou orçamentária da matéria em aumento ou diminuição da receita e 
da despesa pública, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira ou orçamentária do PLP 
nº 115/2021, e do Substitutivo adotado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio 
e Serviços; e, no mérito, pela aprovação do PLP nº 115/2021, na forma do Substitutivo adotado pela 
CDEICS. 
Resultado: Não deliberado. 
 
PLP 178/2021 - Institui o Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias e dá 
outras providências. 
Autor: Efraim Filho DEM/PB 
Explicação: o Estatuto objetiva a padronização de legislações e dos respectivos sistemas voltados para o 
cumprimento de obrigações acessórias de forma que possibilite a redução de custos para as administrações 
tributárias de todas as unidades federadas e para os contribuintes. 
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Relator: deputado Paula Belmonte - CIDADANIA/DF 
Parecer: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação, com 
substitutivo. 
Resultado: Não deliberado. 
 
PLP 60/2022 - Reabre o prazo para os Municípios entregarem a declaração de renúncia de direitos contra a 
União decorrentes do art. 91 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, previsto no art. 5º da Lei 
Complementar nº 176, de 29 de dezembro de 2020. 
Autor: Senado Federal - Tasso Jereissati PSDB/CE 
Explicação: Reabre prazo para que 144 municípios, que perderam o intervalor original, apresentem a 
documentação necessária para receber os recursos que são de aplicação livre. 
Relator: Luiz Lima - PL/RJ 
Parecer: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei Complementar nº 
60/2022, e o PLP nº 26/2021, apensado; e, no mérito, pela aprovação do PLP nº 60/2022, e pela rejeição do 
PLP nº 26/2021, apensado. 
Resultado: Não deliberado. 
 
PDC 960/2018 - Susta a Portaria nº 457, de 08 de dezembro de 2016, do Ministério da Fazenda, que dispõe 
sobre a disponibilização de acesso, para terceiros, pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, a 
dados e informações que hospeda, para fins de complementação de políticas públicas. 
Autor: Bruna Furlan PSDB/SP 
Explicação: o projeto susta o decreto que autoriza o Serpro a disponibilizar para terceiros o acesso a dados 
e informações que hospeda, em razão de denúncia de possível comercialização desses dados. 
Relator: Luis Miranda - REPUBLICANOS/DF 
Parecer: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 960/2018, e dos PDLs nºs 90/2022 e 95/2022, apensados; e, no mérito, pela aprovação do PDL nº 
960/2018, e dos PDLs nºs 90/2022 e 95/2022, apensados, com substitutivo. 
Resultado: Não deliberado. 
 
PDL 3/2022 - Susta os efeitos da solução de consulta nº 214 de 2021 da Receita Federal.  
Autor: Kim Kataguiri DEM/SP 
Explicação: A Solução de Consulta esclarece que há incidência de IRPF na permuta de criptomoedas, 
exceto que o valor mensal das operações for menor do que R$ 35 mil. 
Relator: Luis Miranda - REPUBLICANOS/DF 
Parecer: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no méritopela aprovação. 
Resultado: Não deliberado. 
 
PL 2866/2020 - Institui medidas de caráter emergencial para a concessão de linhas de crédito pelo governo 
federal. 
Autor: Arnaldo Jardim CIDADANIA/SP 
Explicação: Institui medidas de caráter emergencial destinadas a auxiliar às pessoas naturais ou jurídica que 
exerçam qualquer atividade econômica a ultrapassar a crise econômico-financeira advinda da pandemia 
causada pelo Covid-19, como a facilitação de acesso ao crédito; incentivo a maior participação do sistema 
financeiro; e ampliação do acesso as informações. 
Relator: Luis Miranda - REPUBLICANOS/DF 
Parecer: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação, com 
substitutivo. 
Resultado: Não deliberado. 
 
PL 7804/2014 - Institui a Lei de Dados Abertos, estabelecendo o Comitê Gestor de Dados Público junto ao 
Ministério do Planejamento, responsável pela elaboração do Manual de Dados Abertos da Administração 
Pública e cria a obrigatoriedade para a disponibilização de dados abertos e de interfaces de aplicações web 
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de forma organizada e estruturada para a União, Estados, o Distrito Federal e Municípios e dá outras 
providências. 
Autor: Pedro Paulo PMDB/RJ 
Relator: deputado Eduardo Cury - PSDB/SP 
Parecer: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 7.804/2014, do 
Substitutivo adotado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, e das 
Subemendas nºs 1, 2 3 Adotadas pela Comissão Trabalho, de Administração e Serviço Público, e pela 
incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária dos PLs nºs 11.118/2018, 68/2019, 624/2019, e 
4.796/2019, apensados. 
Resultado: Não deliberado. 
 
PL 2020/2019 - Altera o parágrafo único do art. 3º-B do Decreto Lei nº 719, de 31 de julho de 1969, que 
dispõe sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
Autor: Léo Moraes PODE/RO 
Explicação: eleva para 50% o percentual mínimo de recursos destinados às instituições sediadas nas 
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, incluindo as respectivas áreas de abrangência das Agências de 
Desenvolvimento Regional 
Relator: deputado Júlio Cesar - PSD/PI 
Parecer: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária. 
Resultado: Não deliberado. 
 
PL 3605/2020 - Altera a Lei nº 13.483, de 21 de setembro de 2017, e a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, para permitir a redução de taxas de juros a micro e pequenas empresas em financiamentos com base 
na Taxa de Longo Prazo – TLP e sua taxa de juros prefixada, especialmente enquanto durarem os efeitos 
sociais e econômicos da emergência de saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19.  
Autor: Eduardo Costa PTB/PA 
Relator: deputado Alexis Fonteyne - NOVO/SP 
Parecer: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 3.605/2020, e 
pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo 
pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária da Emenda Adotada pela Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. 
Resultado: Não deliberado. 
 
PL 3078/2021 - Confere preferência de acesso a crédito, no âmbito do Programa de Incentivo à Inovação 
Tecnológica na Produção Agropecuária (Inovagro), a itens desenvolvidos por Startups Agro.  
Autor: Jose Mario Schreiner DEM/GO 
Explicação: determina preferência de acesso a crédito ao financiamento de itens desenvolvidos por Startups 
Agro, no âmbito do Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária (Inovagro), 
mantido pelo Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES). 
Relator: deputado Sergio Souza - MDB/PR 
Parecer: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no méritopela aprovação. 
Resultado: Não deliberado. 
 
CREDN - COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL / Pauta divulgada após o 
envio da Agenda. 

MSC 412/2021 - Submete à apreciação dos membros do Congresso Nacional, nos termos do disposto no 
art. 49, inciso I, combinado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, acompanhado de Exposição de 
Motivos dos Senhores Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Economia, o texto do Acordo de 
Cooperação e Facilitação de Investimentos Entre a República Federativa do Brasil e a República do 
Equador, assinado em Nova York, em 25 de setembro de 2019.  Item incluído após o envio da Agenda. 
Autor: Poder Executivo 
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Explicação: instrumento jurídico em matéria de investimentos assinado pelo país andino após a denúncia, 
em anos recentes, de todos os seus acordos similares. A assinatura do ACFI com o Equador representa 
oportunidade para o melhor aproveitamento do potencial das relações econômicas bilaterais. Estima-se em 
US$ 129 milhões o estoque de investimentos brasileiros naquele país. Em 2018, o intercâmbio comercial 
ultrapassou a marca de US$ 2,5 bilhões, e entre janeiro e agosto de 2019 foi registrado saldo favorável ao 
Brasil de US$ 479,18 milhões. 
Relator: Subtenente Gonzaga - PSD/MG 
Parecer: pela aprovação. 
Resultado: Reunião cancelada. 
 
CSSF - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA  
 
PL 4998/2020 - Altera a Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, que dispõe sobre o Programa Nacional de 
Imunizações, para instituir a carteira de vacinação digital. 
Autor: Senado Federal - Acir Gurgacz PDT/TO 
Relator: deputado Flávia Morais - PDT/GO 
Parecer: pela aprovação deste, do PL 6917/2017, do PL 5217/2020, do PL 1674/2021, do PL 1829/2021, do 
PL 2091/2021, do PL 2096/2021, do PL 2710/2021, do PL 3629/2021, do PL 3969/2021, do PL 37/2021, do 
PL 1158/2021, do PL 665/2021, do PL 1468/2021, do PL 3191/2021, do PL 3192/2021, do PL 3281/2021, do 
PL 22/2022 e do PL 3264/2021, apensados, com substitutivo. 
Resultado: Não deliberado. 
 
CDEICS - COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS  
 
PLP 131/2021 - Altera a Lei Complementar n. 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional, da Microempresa 
e da Empresa de Pequeno Porte. 
Autor: Pedro Uczai PT/SC 
Explicação: propõe retirar da composição dos tributos sobre as microempresas e empresas de pequeno 
porte, o IRPJ e a CSLL, relativamente às faixas de receitas inferiores a R$360 mil anuais. 
Relator: deputado Otto Alencar Filho - PSD/BA 
Parecer: pela rejeição. 
Resultado: Reunião cancelada. 
 
PDL 426/2020 - Susta o Decreto nº 9.589, de 29 de novembro de 2018, que “Dispõe sobre os 
procedimentos e os critérios aplicáveis ao processo de liquidação de empresas estatais federais controladas 
diretamente pela União”. 
Autor: André Figueiredo PDT/CE 
Relator: deputado Jesus Sérgio - PDT/AC 
Parecer: pela aprovação deste, e do PDL 491/2020, apensado, com Substitutivo. 
Resultado: Reunião cancelada. 
 
PL 1113/2021 - Altera a Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, que “institui a Declaração de Direitos de 
Liberdade Econômica e dá outras providencias”, a fim de inserir classificação das entidades sem fins 
lucrativos como atividades econômicas de baixo risco. 
Autor: Francisco Jr. PSD/GO 
Explicação: Inclui as entidades sem fins lucrativos devem ser inseridas na classificação de atividades 
econômicas de baixo risco de todos os entes federativos Municipais, Estaduais e Distritais. 
Relator: Geninho Zuliani - UNIÃO/SP 
Parecer: pela aprovação deste. 
Resultado: Reunião cancelada. 
 
PL 77/2019 - Tipifica legalmente o beneficiário final, disciplina e regula a coleta e o compartilhamento de 
dados sobre beneficiário final e dá outras disposições.  
Autor: Rodrigo Agostinho PSB/SP 
Relator: Augusto Coutinho - REPUBLICANOS/PE 
Parecer: pela rejeição deste, e do PL 248/2022, apensado. 
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Resultado: Reunião cancelada. 
 
PL 2270/2021 - Dispõe sobre o regime de privilégio exclusivo da União na prestação de serviços públicos 
estratégicos de tecnologia da informação. 
Autor: André Figueiredo PDT/CE 
Relator: deputado Otto Alencar Filho - PSD/BA 
Parecer: pela aprovação, com Substitutivo. 
Resultado: Reunião cancelada. 
 
CAPADR - COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO 
RURAL  
 
PL 9362/2017 - Dispõe sobre a política de incentivo e promoção ao desenvolvimento de startups. (PL das 
Startups) 
Autor: Aureo SD/RJ 
Explicação: estabelece a política de incentivo e promoção ao desenvolvimento de startups e de ambiente de 
empreendedorismo e contribui para a inovação e melhoraria da competitividade da economia com produtos 
e serviços de maior valor agregado 
Relator: Benes Leocádio - UNIÃO/RN 
Parecer: pela aprovação deste, do PL 10928/2018, do PL 477/2019, do PL 2670/2019, do PL 3432/2019, do 
PL 5162/2020, e do PL 140/2021, apensados, com substitutivo. 
Resultado: Reunião cancelada. 
 
REQ 41/2022 CAPADR - “Requer a realização de Audiência Pública para discutir o PL nº 4123/2020, que 
define prioridades, portabilidade, auditoria e segurança de dados provenientes das atividades agropecuárias, 
coletado, armazenados e processados por fornecedores de Tecnologia Agrícola.” Item incluído após o envio 
da Agenda. 
Autor: Luizão Goulart SOLIDARI/PR 
Relator: deputado Zé Silva - SOLIDARIEDADE/MG 
Resultado: Reunião cancelada. 
 
CDC - COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Pauta divulgada após o envio da Agenda. 
 
REQ 33/2022 CDC - Requer a realização de audiência pública para debater a proteção aos direitos das 
crianças e dos adolescentes na qualidade de consumidores nos ambientes virtual, dos games e do 
metaverso.  Item incluído após o envio da Agenda. 
Autor: Tiago Andrino PSB/TO 
Resultado: Não deliberado. 
 
PL 21/2019 - Dispõe sobre a garantia ao consumidor da disponibilização de mecanismos de segurança 
alternativos aos sistemas biométricos para controle de transações.  Item incluído após o envio da Agenda. 
Autor: Weliton Prado 
Relator: deputado Vinicius Carvalho - REPUBLICANOS/SP 
Parecer: pela aprovação do PL 21/2019, com substitutivo, e pela rejeição do PL 4132/2020, apensado. 
Resultado: Não deliberado. 
 
CCTCI - COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA   
 
PL 1799/2021 - Altera a Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021, para incentivar a afixação, em vias e locais 
públicos, de QR Codes para acesso à prestação digital dos serviços públicos. 
Autor: Tito AVANTE/BA 
Explicação: institui que acesso à prestação digital dos serviços públicos será realizado, preferencialmente, 
por meio do autosserviço, de modo que nos locais de atendimento presencial, deverá estar afixado em local 
acessível e visível, o QR Code com o endereço eletrônico do órgão onde poderão ser acessados serviços e 
informações. Além disso, também serão afixados QR Code nas vias públicas e em locais de grande 
circulação de pessoas, escolhidos por meio da participação popular. 
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Relator: Aliel Machado - PV/PR 
Parecer: pela aprovação. 
Resultado: Reunião cancelada. 
 
PL 272/2022 - Cria a Política Nacional de Incentivo à Implantação de Parques Tecnológicos Agregando 
Centros de Escalonamento Tecnológico (CET). 
Autor: Roberto de Lucena PODE/SP 
Explicação: institui a Política Nacional de Incentivo à Implantação de Parques Tecnológicos Agregando 
Centros de Escalonamento Tecnológico (CET), com os seguintes eixos: i) Produção de conhecimento; ii) II. 
Formação para profissionais e empreendedores; iii) Fomento aos empreendimentos; iv) Criação e 
adequação de marco legal; v) Institucionalização. Estabelece, ainda, que na formulação e execução de tal 
política os órgãos competentes deverão estabelecer, entre outros, parcerias com entidades públicas e 
privadas; considerar as reivindicações e sugestões do setor industrial e dos consumidores; e, fomentar a 
pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias de produção que visem à elevação da qualidade dos produtos 
e serviços. 
Relator: deputado Gustavo Fruet - PDT/PR 
Parecer: pela aprovação. 
Resultado: Reunião cancelada. 
 
PL 705/2022 - Dispõe sobre a compatibilização dos sistemas de Inteligência Artificial utilizados pela 
Administração Pública a práticas da agenda ambiental, social e de governança.  
Autor: Helio Lopes UNIÃO/RJ 
Explicação: visa orientar as ações do poder público no uso da Inteligência Artificial, estimulando seu 
engajamento à agenda de melhoria nas práticas ambientais. 
Relator: deputado Gustavo Fruet - PDT/PR 
Parecer: pela aprovação. 
Resultado: Reunião cancelada. 
 
CMADS - COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 
PL 587/2022 - Institui a Política Federal TI Verde, para promover a reutilização e reciclagem de 
computadores e acessórios descartados pelos órgãos públicos federais. 
Autor: Carlos Henrique Gaguim REPUBLIC/TO 
Explicação: tem como objetivo promover o recondicionamento, reutilização, reciclagem e disposição final 
adequada de computadores e seus acessórios descartados pelos órgãos públicos federais. 
Relator: deputado Vavá Martins - REPUBLICANOS/PA 
Parecer: pela aprovação. 
Resultado: Não deliberado. 
 
CDEICS – CÓMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS  
 
Audiência Pública – Tema: Suspensão de medidas antidumping no Brasil (PDL 575/20). 
Resultado: Cancelada. 
 
Quinta-feira (14/07) 
 
CCJC - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA Pauta divulgada após o envio da 
Agenda. 
 
PL 6494/2019 - Modifica a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 para dispor sobre a formação técnica 
profissional; o Decreto Lei nº 5.452, de 1º. de maio de 1943 - a Consolidação das Leis do Trabalho, para 
articular a formação profissional com a aprendizagem; e a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 para 
dispor sobre a acumulação do Benefício de Prestação Continuada (BPC) com a remuneração da 
aprendizagem, das bolsas de iniciação científica, monitoria e demais atividades de extensão e pesquisa e da 
Bolsa Atleta e dá outras providências. Item incluído após o envio da Agenda. 
Autor: João H. Campos PSB/PE 
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Relator: deputado Tabata Amaral - PSB/SP 
Resultado: Não deliberado. 
 
PDL 609/2021 - Aprova o texto do Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República 
Federativa do Brasil e a República da Índia, assinado em Nova Delhi, em 25 de janeiro de 2020. Item 
incluído após o envio da Agenda. 
Autor: Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 
Relator: Coronel Tadeu - PL/SP 
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Resultado: Não deliberado. 
 
 
CCTCI – COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA  
 
Audiência Pública – Tema: Processo de liquidação do Ceitec. 
Resultado: Realizada. 
 

SENADO FEDERAL 
 
PLENÁRIO  
 
MPV 01107/2022 - Institui o Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores - SIM 
Digital e altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, a Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, a 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a Lei nº 
8.036, de 11 de maio de 1990, e a Lei nº 13.636, de 20 de março de 2018, para estabelecer medidas de 
estímulo ao empreendedorismo popular e à formalização dos pequenos negócios. Item passível de inclusão. 
Autor: Presidência da República 
Explicação: Estabelecer medidas de estímulo ao empreendedorismo popular e à formalização dos pequenos 
negócios. 
Resultado: Aprovada, na forma do PLV 17/2022. A matéria vai à sanção. 
 
 
Terça-feira (12/07) 
 
CCT - COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA  
 
REQ 26/2022 - CCT - Requer a inclusão de Representante da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no 
Parlamento (ICTP.BR) na audiência pública, objeto do REQ 17/2022-CCT, destinada a debater a proposta 
de nova Política Nacional de Ciência e Tecnologia e a minuta de projeto de lei instituindo um novo Sistema 
Nacional de Ciência e Tecnologia, em debate no Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT).  
Autor: Senador Jean Paul Prates - PT/RN 
Resultado: Aprovado. 
 
Quinta-feira (14/07) 
 
CCT – COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, COMUNICAÇÂO E INFORMÁTICA Pauta 
divulgada após o envio da agenda 
 
Audiência Pública – Tema: Debater a proposta de nova Política Nacional de Ciência e Tecnologia e a 
minuta de projeto de lei instituindo um novo Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, em debate no 
Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT). 
Convidados:  
▪ Sérgio Freitas de Almeida, Secretário Executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 

(MCTI); 
▪ Gianna Cardoso Sagazio, Diretora de Inovação da Confederação Nacional da Indústria (CNI); 
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▪ Ildeu de Castro Moreira, Presidente de Honra da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC); 

▪ Sérgio Machado Rezende, Professor de Física da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e 
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia no período de 2005 a 2010; 

▪ Deisy de Freitas Lima Ventura, Professora da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 
Paulo (USP); 

▪ Roberto Muniz, Presidente do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da Carreira de 
Gestão, Planejamento e Infraestrutura em Ciência e Tecnologia (SindGCT); 

▪ Luiz Davidovich, Integrante do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e Professor Emérito da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); e 

▪ Fábio Guedes Gomes, Secretário Executivo da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento 
(ICTP.br). 

Resultado: Realizada. 
 


