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DESTAQUES: 
 
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.  
 
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). 
 

17/05/2022 - Terça feira 

 

Câmara dos Deputados 

09h30 horas - Reunião Deliberativa Extraordinária (semipresencial) - Comissão de Trabalho, 

Administração e Serviço Público 

Link de Acesso: https://www.camara.leg.br/tv 

 

REQ 18/2022 CTASP - Requerimento do Deputado Bohn Gass (PT/RS) para realização de audiência 

pública destinada ao debate sobre efeitos decorrentes da Medida Provisória nº 1.116, de 04 de maio 

de 2022, que “Institui o Programa Emprega + Mulheres e Jovens e altera a Lei nº 11.770, de 9 de 

setembro de 2008,e a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943”, e do Decreto nº 11.061, de 04 de maio de 2022, que “Altera o Decreto nº 9.579, 

de 22 de novembro de 2018, e o Decreto nº 10.905, de 20 de dezembro de 2021, para dispor sobre 

o direito à profissionalização de adolescentes e jovens por meio de programas de aprendizagem 

profissional”. 

 

 

Senado Federal 

14h30 horas – 9ª Sessão Extraordinária Semipresencial – Comissão de Transparência, 

Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor 

Link de Acesso: https://www12.senado.leg.br/tv 

 

PL 4290/2019 – Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) 

para determinar que a multa por infração às normas de defesa do consumidor seja graduada de 

acordo com a condição de vulnerabilidade do consumidor com deficiência. 

• Autor: Senador Plínio Valério (PSDB/AM) 

• Relator: Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP) pela aprovação. 

 

https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2322089
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2299134
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2316646
https://www.camara.leg.br/tv
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2322570
https://www12.senado.leg.br/tv
https://legis.senado.leg.br/comissoes/itempauta?reuniao=10756&codcol=1956&item=80074
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PL 5544/2019 – Altera a Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), 

para prever a penalidade de reembolso do valor do frete a empresas que descumpram o prazo de 

entrega de produtos acordado em contrato. 

• Autor: Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP) 

• Relator: Senador Marcos do Val (PODEMOS/ES) pela aprovação. 

 

 

Câmara dos Deputados 

15 horas - Reunião da SUBCOMISSÃO ESPECIAL TECNOLOGIA 5G NO BRASIL - CCTCI  

Link de Acesso: https://www.camara.leg.br/tv 

Finalidade: Apresentação e discussão da proposta da Agenda de Trabalho para a Subcomissão 

Especial sobre a tecnologia 5G. - PAUTA 

 

 

https://www12.senado.leg.br/tv
https://legis.senado.leg.br/comissoes/itempauta?reuniao=10756&codcol=1956&item=80075
https://www.camara.leg.br/tv
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/65227

