
 
 
 
 
 
 

 

Nº do Projeto Autoria Ementa 
Recebimento 

pela 
Presidência 

Data final para 
sanção 

Situação 

PLP 5/2021 
Presidência da 

República 

Altera a Lei Complementar nº 160, de 7 de agosto de 2017, 

para permitir a prorrogação, por até 15 (quinze) anos, das 

isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou 

financeiro-fiscais vinculados ao Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS) destinados à manutenção ou ao 

incremento das atividades comerciais, desde que o 

beneficiário seja o real remetente da mercadoria, às 

prestações interestaduais com produtos agropecuários e 

extrativos vegetais in natura e à manutenção ou ao 

incremento das atividades portuária e aeroportuária 

vinculadas ao comércio internacional, incluída a operação 

subsequente à da importação, praticada pelo contribuinte 

importador; e dá outras providências 

07/10/2021 28/10/2021 
Aguardando 
Deliberação 

MPV 1052/2021 
Presidência da 

República 

Altera a Lei nº 12.712, de 30 de agosto de 2012, a Lei nº 

7.827, de 27 de setembro de 1989, a Lei nº 10.177, de 12 de 

janeiro de 2001, e a Lei nº 9.126, de 10 de novembro de 
1995. 

Altera participação da União em fundo para estruturação e 

desenvolvimento de projetos de concessão e de parcerias 

público-privadas da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, e regras de repasse dos Fundos 

Constitucionais de Financiamento das Regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste, do Fundo de Investimentos do 

Nordeste, do Fundo de Investimentos da Amazônia e do 

Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito 

Santo. 

29/09/2021 20/10/2021 
Aguardando 
Deliberação 

PL 5919/2019 
Presidência da 

República 

Dispõe sobre a criação do Tribunal Regional 

Federal da 6º Região; altera a Lei nº 11.798, de 29 

de outubro de 2008; e dá outras providências. 
29/09/2021 20/10/2021 

Aguardando 
Deliberação 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/150038
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/148516
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/147280


 

  

MPV 1050/2021 
Presidência da 

República 

Altera a Lei nº 7.408, de 25 de novembro de 1985, 

e a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - 

Código de Trânsito Brasileiro. Altera legislação de 

trânsito para instituir novos limites de tolerância na 

pesagem de carga de caminhões e novos 

procedimentos para regularização do veículo em 

eventual infração. 

30/09/2021 21/10/2021 
Aguardando 
Deliberação 

PL 2505/2021 
Presidência da 

República 

Altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que 

dispõe sobre improbidade administrativa 07/10/2021 28/10/2021 
Aguardando 
Deliberação 

 

Fonte: Congresso Nacional 

 

 

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/148499
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2184458
https://www.congressonacional.leg.br/materias/materias-aguardando-sancao

