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CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Quarta-feira (26/10) 
 
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.  
Autor: Poder Executivo 
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: deputado Subtenente Gonzaga - PSD/MG 
Parecer: pela aprovação. 
Resultado: Não deliberado. 
 
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.  
Explicação: a carteira digital de vacinação, com o histórico de imunizações administradas em serviços públicos e 
privados de saúde. 
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: Reunião cancelada. 
 
 

SENADO FEDERAL 
 
PLENÁRIO  
 
MPV 1126/2022 - Revoga a Lei nº 14.125, de 10 de março de 2021, que dispõe sobre a responsabilidade civil relativa a 
eventos adversos pós-vacinação contra a covid-19 e sobre a aquisição e distribuição de vacinas por pessoas jurídicas 
de direito privado. 
Explicação: revoga a Lei que que autorizou estados, municípios e setor privado a comprarem vacinas contra a covid-19 
que tenham registro ou autorização temporária de uso no Brasil. 
Autor: Poder Executivo 
Relator: senador Wellington Fagundes – PL/MT 
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Parecer:  pela aprovação. 
Resultado: Aprovada na forma do parecer. A matéria vai à promulgação. 
 
Quarta-feira (26/10) 
 
CCT - COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA  
 
Audiência Pública – Tema: Debater o impacto da Medida Provisória nº 1.136, de 29 de agosto de 2022, sobre o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
Resultado: Realizada. 
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