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CONGRESSO NACIONAL 
 

PLENÁRIO / Pauta divulgada após o envio da Agenda  
 
PLN 32/2022 CN - Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2023.  
Explicação: permite o gasto de R$ 145 bilhões acima do Teto de Gastos à União no ano de 2023, esses recursos são 

direcionados para bancar despesas como o Bolsa Família, o Auxílio Gás e a Farmácia Popular. 

Autor: Presidência da República 
Relator: senador Marcelo Castro (MBD/PI) 

Parecer: pela aprovação, rejeitado os destaques. Em relação aos recursos previstos para as emendas de relator, R$ 19,4 
bilhões, metade fica destinada para cinco ministérios: R$ 4,3 bilhões para o Desenvolvimento Regional; R$ 3 bilhões 
para a Saúde; R$ 1,8 bilhões para a Cidadania; R$ 416 milhões para a Agricultura; e R$ 169 milhões para a Educação. 
A outra metade será usada no reforço das emendas individuais dos parlamentares. 
Resultado: Aprovado, na forma do parecer, em primeiro e segundo turno. A matéria vai à sanção. 
 
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: Matéria não incluída na pauta. 
 
VET 45/2022 - Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 5, de 2022, que "Dispõe sobre as diretrizes 
para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2023 e dá outras providências". Item nº 2 
Autor: Presidência da República 
Resultado: derrubados, por acordo, dentre outros itens: item 18: o presidente da CMO e o autor da emenda indicarão os 
beneficiários e a ordem de prioridades das emendas de relator do Orçamento de 2023; e item 042: relacionado à pesquisa 
e ao desenvolvimento e à transferência de tecnologias para a agropecuária sob responsabilidade da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 
 
PLN 39/2022 - Altera a Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e 
execução da Lei Orçamentária de 2022. 
Explicação: Amplia o prazo final para encaminhamento de projetos de lei de abertura de créditos suplementares e 
especiais ao Congresso Nacional, de 15 de outubro de 2022, para 30 de novembro de 2022.  
Autor: Presidência da República 
Resultado: Aprovado. A matéria vai à sanção. 
 
 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 

PLENÁRIO / Pauta divulgada após o envio da Agenda 
 
PL 9793/2018 - Altera a Lei 12669/2012 para promover garantias mínimas ao produtor de leite nacional.  
Explicação: projeto principal da matéria de interesse PL 207/2022 (Leite 4.0).     
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Autor: deputado Reginaldo Lopes PT/MG 
Relator: deputado Zé Silva - SOLIDARIEDADE/MG 
Parecer: pela aprovação dos Projetos de Lei nº 9.793, de 2018, nº 10.325, de 2018 e nº 207, de 2022, na forma do 
substitutivo apresentado.  
Resultado: Aprovado. A matéria vai ao Senado Federal. 
 
PL 1883/2021 - Dispõe sobre mecanismos de facilitação do crédito a microempresas e empresas de pequeno porte 
controladas e dirigidas por mulheres e a microempreendedoras individuais e altera a Lei nº 13.483, de 21 de setembro de 
2017, e a Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020.  
Explicação: obriga as instituições financeiras oficiais federais a conceder crédito com prioridade e condições favorecidas, 
inclusive taxas de juros reduzidas, para o financiamento de microempresas e empresas de pequeno porte controladas e 
dirigidas por mulheres e de microempreendoras individuais. 
Autor: deputada Celina Leão PP/DF 
Relator: deputada Margarete Coelho (PP/PI) 
Parecer: pendente. 
Resultado: Não deliberado. 
 
PL 4783/2020 - Institui, em todo o território nacional, o Código de Defesa do Empreendedor. 
Autor: deputado Vinicius Poit NOVO/SP 
Relator: deputado Felipe Rigoni (PSL/E) 
Parecer: pela aprovação, na forma da Subemenda Substitutiva Global. 
Resultado: Aprovado, na forma do parecer. A matéria vai ao Senado Federal. 
 
PEC 24/2019 - Acrescenta inciso V ao § 6º do art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para excluir 
despesas de instituições federais de ensino, nos termos especificados, da base de cálculo e dos limites individualizados 
para as despesas primárias.   
Explicação: matéria apensada à PEC 32 (PEC da transição), que, dentre outros pontos, permite despesas de até R$ 145 
bilhões fora do Teto de Gastos. 
Autor: deputada Luisa Canziani PTB/PR 
Relator: deputado Elmar Nascimento União/BA 
Parecer: pela aprovação, na forma do substitutivo.  
Resultado: Aprovado, na forma do parecer, em primeiro e segundo turno. A matéria foi ao Senado Federal, onde também 
foi aprovada.  
 
PL 4513/2020 - Institui a Política Nacional de Educação Digital; altera as Leis nºs 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), 9.448, de 14 de março de 1997, 10.260, de 12 de julho de 2001, e 10.753, 
de 30 de outubro de 2003; e dá outras providências.  
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: deputado Professor Israel Batista - PSB/DF 
Autor: deputada Angela Amin PP/SC 
Parecer: pela aprovação, na forma do substitutivo, com a aprovação dos seguintes itens do Substitutivo do SF: art. 1º, 
arts. 3º a 9º, 10 e 11, e pela rejeição dos dispositivos: art. 2 e a supressão do art. 10. A matéria vai à sanção. 
Resultado: Aprovado, na forma do parecer. A matéria vai à sanção. 
 
 
Terça-feira (20/12) 
 
CMO - COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO / Pauta publicada após o envio da Agenda 
 
PLN 32/2022 CN - Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2023. 
Explicação: permite o gasto de R$ 145 bilhões acima do Teto de Gastos à União no ano de 2023, esses recursos são 

direcionados para bancar despesas como o Bolsa Família, o Auxílio Gás e a Farmácia Popular. 

Autor: Presidência da República 

Relator: senador Marcelo Castro (MDB/PI) 
Parecer: pela aprovação, rejeitado os destaques. Em relação aos recursos previstos para as emendas de relator, R$ 19,4 
bilhões, metade fica destinada para cinco ministérios: R$ 4,3 bilhões para o Desenvolvimento Regional; R$ 3 bilhões 
para a Saúde; R$ 1,8 bilhões para a Cidadania; R$ 416 milhões para a Agricultura; e R$ 169 milhões para a Educação. 
A outra metade será usada no reforço das emendas individuais dos parlamentares. 
Resultado: Aprovado, na forma do parecer. A matéria foi ao Plenário da Câmara, onde também foi aprovada.  
 
 
PEC00720 - COMISSÃO ESPECIAL SOBRE O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL (PEC 007/20) / Pauta publicada 
após o envio da Agenda 
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PEC 7/2020 - Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências. 
Autor: deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança PSL/SP 
Relator: deputada Bia Kicis - PL/DF 
Parecer: pela aprovação da PEC nº 7, de 2020, nos termos do substitutivo. 
Resultado: Aprovado, na forma do parecer. A matéria segue para o Plenário da Câmara dos Deputados. 
 
 
Quarta-feira (21/12) 
 
CVT - COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES  
 
REQ 50/2022 CVT - Requer convidar o Ilmo. Diretor Geral da Agência Nacional de Transportes (ANTT) para esclarecer 
em Audiência no âmbito da Comissão de Viação e Transportes (CVT) sobre as ações de regulação e fiscalização do 
transporte de passageiros por demanda proveniente de plataformas de tecnologia, o chamado “fretamento colaborativo”. 
Autor: deputado Coronel Tadeu PL/SP 
Resultado: Não deliberado. 
 
PL 2065/2021 - Dispõe sobre a criação e implantação do aplicativo Condutor Provisório de Veículo (CPV) a ser gerenciado 
pela autoridade nacional de trânsito. 
Explicação: o aplicativo possibilitará a inclusão e/ou remoção provisória em tempo real, junto às bases 
DENATRAN/RENAVAN, dos dados do condutor durante o período de utilização de veículo automotor de propriedade de 
terceiros, para fins de identificação e notificação de eventuais infrações e/ou crimes de trânsito, por ele cometido. 
Autor: deputado Márcio Labre PSL/RJ 
Relator: deputada Christiane de Souza Yared - PP/PR 
Parecer: pela rejeição. 
Resultado: Não deliberado. 

 
 

SENADO FEDERAL 
 
PLENÁRIO (SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA) / Pauta divulgada após o envio da Agenda. 
 
PL 4513/2020 - Institui a Política Nacional de Educação Digital; altera as Leis nºs 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), 9.448, de 14 de março de 1997, 10.260, de 12 de julho de 2001, e 10.753, 
de 30 de outubro de 2003; e dá outras providências.  
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.  
Autor: Deputada Federal Angela Amin 
Relator: Senador Esperidião Amin 
Parecer: pela aprovação, na forma do substitutivo. 
Resultado: Aprovado, na forma do parecer. A matéria retornou à Câmara dos Deputados, onde também foi aprovada. 
 
PEC 32/2022 - Altera a Constituição Federal, para dispor sobre as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária, e 
o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para excluir despesas dos limites previstos no art. 107; define regras 
para a transição da Presidência da República aplicáveis à Lei Orçamentária de 2023; e dá outras providências. 
Autor: Senador Marcelo Castro 
Relator: Senador Alexandre Silveira 
Parecer: pela aprovação 
Resultado: Aprovado, na forma do parecer, em primeiro e segundo turno. A matéria foi promulgada. 
 
 
Segunda-feira (19/12) 
 
CSF - COMISSÃO SENADO DO FUTURO  
 
Audiência Pública – Tema: Debater o Projeto de Lei Complementar nº 127, de 2021, que “Altera a Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para atualizar os limites de receita bruta anual para enquadramento no Simples 

Nacional e as tabelas previstas nos Anexos I a V. 

Resultado: Realizada. 

 
 
Terça-feira (20/12) 
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CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  
 
PL 4513/2020 - Institui a Política Nacional de Educação Digital; altera as Leis nºs 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), 9.448, de 14 de março de 1997, 10.260, de 12 de julho de 2001, e 10.753, 
de 30 de outubro de 2003; e dá outras providências.  
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.  
Autor: Câmara dos Deputados 
Relator: Senador Esperidião Amin - PP/SC 
Parecer: pela aprovação do projeto nos termos da Emenda n° 1-CCT (Substitutivo), com duas subemendas que apresenta. 
Resultado: Aprovado, na forma do parecer. A matéria foi ao Plenário, onde também foi aprovada. 
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