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DESTAQUES:
PEC 10/2021 – Lei de Informática / Padis - visa manter incentivos e benefícios tributários para
empresas de tecnologia da informação e de comunicação, excluindo o setor da política de redução
gradual desses benefícios instituída pela Emenda Constitucional 109 (oriunda da PEC Emergencial).
Status - Será promulgada na próxima terça-feira (10/05) às 15h30 em Sessão Solene no Plenário do
Senado Federal em Brasília.
PL 3203/2021 - Dispõe sobre o plano de redução gradual de incentivos e benefícios federais de
natureza tributária e o encerramento de benefícios fiscais, nos termos do disposto no art. 4º da
Emenda Constitucional nº 109/2021.
Status – Aguardando Parecer do Relator, Dep. Júlio Cesar (PSD-PI), na Comissão de Finanças e
Tributação (CFT).
PDL 46/2022 - Susta o Decreto nº. 10.979, de 25 de fevereiro de 2022, que altera a Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto nº. 8.950, de
29 de dezembro de 2016.
Status - Aguardando a designação de relator na Comissão de Finanças e Tributação (CFT).
PL 1139/2022 - Dispõe sobre a política indústria para o setor de tecnologia da informação e
comunicação da Zona Franca de Manaus (crédito financeiro ZFM).
Status - Aguardando deliberação da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.
10/05/2022 - Terça feira
Câmara dos Deputados
13 horas - Reunião Deliberativa Extraordinária (semipresencial) - Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania
Link de Acesso: https://www.camara.leg.br/tv
PL 1077/2019 - Altera o Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967 (que altera as disposições da
Lei número 3.173 de 6 de junho de 1957 e regula a Zona Franca de Manaus), para estabelecer prazo
máximo de até 120 dias para análise de proposta de um Processo Produtivo Básico - PPB.
• Autor: Dep. Capitão Alberto Neto (PRB-AM)
• Relator: Dep. Darci de Matos (PSD-SC)
• Tramitação: Votação do Relatório final. (caso a matéria seja aprovada segue para o
Senado Federal).

Congresso Nacional
15h30 horas - Sessão Solene no Plenário do Senado Federal
Link de Acesso: https://www12.senado.leg.br/tv
Tema: Destinada à Promulgação da Emenda Constitucional nº 121, de 2022, referente a Proposta
de Emenda à Constituição nº 10, de 2021, que altera o inciso IV do § 2º do art. 4º da Emenda
Constitucional nº 109, de 15 de março de 2021. (Lei de Informática).
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11/05/2022 - Quarta feira
Câmara dos Deputados
10 horas - Reunião Deliberativa Extraordinária (semipresencial) - Comissão de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.
Link de Acesso: https://www.camara.leg.br/tv
REQ 9/2022 CAPADR - Requerimento do Deputado Zé Silva (SOLIDARIEDADE-MG) para que seja
realizada reunião de audiência pública para discutir a conectividade rural e inovação no meio rural.

Câmara dos Deputados
10 horas - Reunião Deliberativa Extraordinária (semipresencial) - Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática.
Link de Acesso: https://www.camara.leg.br/tv
REQ 11/2022 CCTCI - Requerimento do Deputado Luis Miranda (REPUBLICANOS-DF) para realização
de audiência pública, a fim de debater sobre a política de investimento na ciência e tecnologia.
12/05/2022 - Quinta Feira
Senado Federal
09 horas - Audiência Pública da Comissão de Juristas responsável por subsidiar elaboração de
substitutivo sobre Inteligência Artificial no Brasil.
Link de Acesso: https://www12.senado.leg.br/tv
Tema: Inteligência Artificial e riscos: vieses e discriminação; Atributos do design sócio-técnico e
confiabilidade de IA: segurança, acurácia, transparência, rastreabilidade e monitoramento; e
Direitos e deveres: transparência e explicabilidade; revisão e o direito à intervenção humana;
correção de vieses.
13/05/2022 - Sexta Feira
Senado Federal
09 horas - Audiência Pública da Comissão de Juristas responsável por subsidiar elaboração de
substitutivo sobre Inteligência Artificial no Brasil.
Link de Acesso: https://www12.senado.leg.br/tv
Tema: Regimes de responsabilidade civil; Arranjos institucionais de fiscalização: comando e
controle, regulação responsiva e o debate sobre órgão regulador; e Instrumentos regulatórios para
inovação: códigos éticos e melhores práticas; avaliações de Impacto; sandboxes.

