
 

 

 Câmara dos Deputados - Fevereiro de 2021  

PROPOSIÇÃO  TEMA RELATOR 

1% no FPM em setembro 

PEC 391/2017 

Autoria do Senador Raimundo Lira MDB/PB, construída com a CNM, a PEC 

estabelece acréscimo de 1% da arrecadação de IR e IPI ao FPM, em parcela única 

no mês de setembro. 

Deputado 

Júlio Cezar 

PSD/PI 

Dívida Previdenciária em 

2021 e Lei de 

Responsabilidade 

Previdenciária 

Autoria a definir, construída com a CNM, a PEC cria parcelamento especial dos 

débitos previdenciários dos municípios em 240 parcelas, limita a parcela a % da 

receita e desconsidera juros e multas, excepcionalmente, em 2021, 

acompanhada de Lei Complementar sobre os critérios de responsabilidade 

previdenciária. (Autoria do Deputado Silvio Costa Filho, Republicanos/PE) 

Não definido 

Mínimo Educação em 2020 Autoria a definir, construída com a CNM, a PEC retira as penalidades para os 

33,8% dos municípios que não atingiram os 25% da Educação em 2020. 

Não definido 

Auxílio Emergencial em 

2021 

Fundamental em razão da dificuldade na retomada das atividades econômicas 

em função da segunda onda da pandemia e a consequente não recuperação dos 

postos de trabalho. Os benefícios são cruciais para milhões de pessoas em 

situação de vulnerabilidade e um fôlego para a combalida economia. 

Não definido 

Reforma Tributária 

PEC 45/2019 e PEC 110/2019 

Autoria do Deputado Baleia Rossi MDB/SP e do Senador Roberto Rocha PSDB/MA, 

distribuída ao relator na Comissão Mista. Unificação da tributação sobre 

Consumo. 

Deputado 

Aguinaldo 

Ribeiro PP/PB 

Decreto de Calamidade 

PDL  

Autoria do Deputado Ronaldo Santini PTB/RS, construído com a CNM. Prorroga a 

vigência do Decreto Legislativo 6/2020, promovendo benefícios de ordem legal e 

burocrática para o enfrentamento da pandemia de covid-19. 

Não definido 

Precatórios 

PEC 95/2019 

Autoria do Senador José Serra PSDB/SP, distribuída ao relator na CCJC, a PEC 

prorroga o prazo de vigência do regime especial de pagamento de precatórios. 

Dep. Felipe 

Francischini 

PSL-PR 

Improbidade 

PL 10.997 / 2018 

Autoria do Deputado Tadeu Alencar, aguarda parecer definitivo da Comissão 

Especial, o projeto visa eliminar ato culposo da lei, agravando o crime doloso. 

Deputado 

Carlos 

Zarattini 

PT/SP 

ADI/ADC 

PEC 253/2016 

Autoria do Senador Antônio Carlos Valadares - PSB/SE, pronta para a pauta no 

Plenário. PEC para permitir que entidade de representação de Municípios de 

âmbito nacional possa propor ação direta de inconstitucionalidade.  

Deputado 

Hildo Rocha 

MDB/MA 

Linha de crédito 

precatórios 

EC 99/2017 

A EC 99/2017 estabelece o oferecimento de linha de crédito para precatórios por 

parte da União, regra que nunca foi implementada. Fundamental para o grave 

problema de liquidez. 

Não definido 

Piso do Magistério 

PL 3776/2008 

Recurso 108/2011 

Autoria do Poder Executivo, aguarda deliberação do recurso 108/2011 no 

plenário, determina que a atualização do piso salarial do magistério público da 

educação básica será feita pelo INPC. 

Deputado 

José 

Guimarães 

PT-CE 


