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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 a designação de relator na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática. 
 
 
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). 
 
 

24/05/2022 - Terça feira 

 

Câmara dos Deputados 

09 horas e 30 minutos - Reunião Deliberativa Extraordinária (semipresencial) - Comissão de 

Trabalho, Administração e Serviço Público 

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

 

REQ 31/2022 - Requerimento do Deputado Augusto Coutinho (REPUBLICANOS/PE) para que seja 

realizada Audiência Pública para instruir o Projeto de Lei 4.391/2021, que dispõe sobre a 

representação privada de interesses realizada por pessoas naturais ou jurídicas junto a agentes 

públicos (Lobby). 

 

 

 

Câmara dos Deputados 

14 horas e 30 minutos - Reunião de Instalação e Eleição da Comissão Especial PEC 007/20 - Altera 

Sistema Tributário Nacional (propõe a criação de três classes de impostos, sobre renda, consumo 

e propriedade). 

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

Finalidade: Instalação da Comissão e eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes da Comissão 

Especial PEC 007/2020, que altera o Sistema Tributário Nacional. - PAUTA 

 

 

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/2323899
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2311923
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2238473
https://www.camara.leg.br/tv
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/65340
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/65340
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Senado Federal 

14 horas e 30 minutos – 14ª Sessão Extraordinária Semipresencial – Comissão de Transparência, 

Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor 

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

 

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. 

 

25/05/2022 - Quarta feira 

 

Câmara dos Deputados 

09 horas e 30 minutos - Reunião Deliberativa Extraordinária (semipresencial) - Comissão de 

Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços 

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

 

PL 6103/2019 - Altera a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (que dispõe sobre as Sociedades 

por Ações), para dispor sobre a emissão de debêntures, divulgação de documentos empresariais, 

exercício do direito de voto e regulamentação do acesso ao mercado de capitais e outras 

providências. 

• Autor: Jerônimo Goergen (PP-RS) 

• Relator: Augusto Coutinho (REPUBLIC-PE) pela aprovação 

 

 

Câmara dos Deputados 

09 horas e 30 minutos - Reunião Deliberativa Extraordinária (semipresencial) - Comissão de 

Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços 

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

 

PDL 154/2020 - Susta os efeitos dos arts. 57, 58 e 59-A da Portaria SECEX nº 23 de 14 de julho de 

2011, que "dispõe sobre operações de comércio exterior", e o art. 27 da Portaria DECEX nº 8 de 13 

de maio de 1991, que “dispõe sobre o Registro do Importador, aos interessados em atuar como 

importadores, e revoga os normativos que menciona”. (O Projeto de Lei anula trechos de duas 

portarias do Poder Executivo que proíbem, salvo algumas exceções, a importação de bens de 

consumo usados no Brasil). 

• Autores: Adriana Ventura (NOVO-SP) e Marcel van Hattem (NOVO-RS) 

• Relator: Augusto Coutinho (REPUBLIC-PE) pela rejeição 

 

 

https://www12.senado.leg.br/tv
https://legis.senado.leg.br/comissoes/itempauta?reuniao=10770&codcol=1956&item=80151
https://www.camara.leg.br/tv
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2230161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm
https://www.camara.leg.br/tv
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2249944
https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/portarias-secex/anos-anteriores/portarias_secex_2011/portaria-secex-23-11-consolidada.pdf
https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/portarias-secex/anos-anteriores/portarias_secex_2011/portaria-secex-23-11-consolidada.pdf
https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/arquivos/dwnla_1379428638.pdf
https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/arquivos/dwnla_1379428638.pdf
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Câmara dos Deputados 

10 horas - Reunião Deliberativa Ordinária (semipresencial) - Comissão de Finanças e Tributação 

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

 

PL 4402/2019 - Acrescenta o §1-C ao artigo 29 do Decreto Lei nº 1.455, de 07 de abril de 1976 para 

destinar parte das mercadorias apreendidas, no combate ao contrabando e ao descaminho, para 

a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. 

• Autor: Nicoletti (PSL-RR) 

• Relator: Júlio Cesar (PSD-PI) pela aprovação 

 

 

Câmara dos Deputados 

10 horas - Reunião Deliberativa Ordinária (semipresencial) - Comissão de Finanças e Tributação 

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

 

PLP 360/2017 - Altera a Lei Kandir para determinar que não cabe restituição ou cobrança 

complementar do ICMS quando as operações ou prestações subsequentes à cobrança do imposto, 

sob a modalidade da substituição tributária, se realizarem com valor inferior ou superior ao que 

serviu de base de cálculo para o cálculo das operações substituídas. 

• Autor: Bilac Pinto (PR-MG) 

• Relator: Júlio Cesar (PSD-PI) pela rejeição  

 

 

Câmara dos Deputados 

10 horas - Reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 

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

Finalidade: Planejamento do MCTI para o ano de 2022 com a presença do Ministro de Estado da 

Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim - PAUTA 

 

26/05/2022 - Quinta feira 

 

Câmara dos Deputados 

10 horas - Audiência Pública da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 

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

Finalidade: Discutir sobre ameaça à destinação de recursos para pesquisa e inovação na MP 1112/22 

(que Institui o Programa de Aumento da Produtividade da Frota Rodoviária no País) - PAUTA 

 

 

https://www.camara.leg.br/tv
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2214649
https://www.camara.leg.br/tv
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2128638
https://www.camara.leg.br/tv
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/65158
https://www.camara.leg.br/tv
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2319129
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/65312

