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CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 

Tipo Número Ementa Tramitação 

PLP 277/2005 Estabelece critérios para a concessão de 
aposentadoria aos segurados portadores 
de deficiência na forma do artigo 201, § 
1º da Constituição Federal. 

Explicação da Ementa 
Reduz a idade e o tempo de serviço do 
segurado do Regime de Previdência Social 
portador de deficiência, levando em conta 
o grau de deficiência. Regulamenta a 
Constituição Federal de 1988. 

Comissão de Finanças e 
Tributação (CFT ) - 
Designado Relator, Dep. 
Mário Feitoza (PMDB-
CE). 

PL 7329/2006 Altera os arts. 32 e 80 da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991, para dispor sobre o 
acesso do empregado às informações 
relativas ao recolhimento de suas 
contribuições ao INSS, e dá outras 
providências.   

Comissão de 
Constituição, Justiça e 
de Cidadania - 
Apresentação da 
Redação Final n. 1 CCJC, 
pelo Deputado 
Alessandro Molon (PT-
RJ). 

PL 5659/2009 Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, estabelecendo 
para o portador de hepatopatia grave o 
direito à aposentadoria integral por 
invalidez permanente. 

Comissão de Seguridade 
Social e Família - 
Parecer do Relator, Dep. 
Dr. Jorge Silva (PDT-ES), 
pela aprovação. 

PL 7082/2010 Altera os arts. 20 e 24 da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991, que dispõe sobre a 
organização da Seguridade Social, para 
reduzir a contribuição social do 
empregador e do empregado doméstico; 
revoga dispositivos da Lei nº 9.250, de 26 
de dezembro de 1995; e dá outras 
providências.  

Comissão de Finanças e 
Tributação (CFT) - 
Designado Relator, Dep. 
Reinhold Stephanes 
(PSD-PR). Prazo para 
Emendas ao Projeto (5 
sessões ordinárias a 
partir de 18/06/2012). 

PL 295/2011 Altera as leis nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, nº 8.213, de 24 de julho de 1991 e o 

Apense-se ao PL-
3997/2012.Proposição 
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Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, 
para incluir o catador de material 
reciclável como segurado especial da 
Previdência Social. 

Sujeita à Apreciação 
Conclusiva pelas 
Comissões - Art. 24 II. 
Regime de tramitação: 
Prioridade. 

PL 3797/2012 Altera o art.118 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, que dispõe sobre os Planos 
de Benefícios da Previdência Social e dá 
outras providências, para assegurar o 
direito do segurado à estabilidade 
provisória concedida pelo Regime Geral 
de Previdência Social. 

pense-se a este(a) o(a) 
PL-3987/2012. 

 

SENADO FEDERAL 
 

Tipo Número Ementa Tramitação 

PLS 476/2008 Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991, que dispõe sobre o Plano 
de Benefícios da Previdência Social e 
dá outras providências para dispor 
sobre o valor mínimo do Auxílio-
Acidente. 

Presidência comunica ao 
Plenário que se esgotou sem 
que tenha sido interposto 
recurso no sentido da 
apreciação da matéria pelo 
Plenário, e que tendo sido 
aprovada terminativamente 
pela Comissão de Assuntos 
Sociais, a matéria vai à Câmara 
dos Deputados. 

PLS 92/2006 Acrescenta §§ 3º e 4º ao art. 12 da 
Lei nº 6.019 de 3 de janeiro de 1974, 
para dispor sobre a responsabilidade 
civil nos acidentes ocorridos no 
trabalho temporário ou terceirizado 
e dá outras providências. 

CAS - Comissão de Assuntos 
Sociais - Aprovação da 
matéria, em caráter 
terminativo, e das Emendas 
nºs 1 e 2-CAS. Prazo para 
interposição de recurso: 
18/06/2012 a 22/06/2012. 

PLC 53/2011 Altera a Lei nº 10.779, de 25 de 
novembro de 2003, para estender ao 
catador de caranguejo o benefício 
do seguro-desemprego durante o 
período do defeso da espécie. 

Comissão de Assuntos Sociais 
- que comunica a aprovação 
da matéria, em caráter 
terminativo, e a Emenda nº 1 
– CAS, nos termos da 
Subemenda nº 1 – CAS. Prazo 
para interposição de recurso: 
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18/06/2012 a 22/06/2012. 

PLS 477/2011 Acrescenta os §§ 7º e 8º ao art. 31 
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, que dispõe sobre a 
organização da Seguridade Social, 
institui Plano de Custeio, e dá outras 
providências, e altera o § 2º do art. 
71 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, que regulamenta o art. 37, 
inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública e 
dá outras providências, para 
determinar a responsabilização 
solidária da Administração Pública e 
da pessoa jurídica tomadora de 
serviços, com o respectivo 
prestador, pelos encargos 
previdenciários resultantes da 
execução do contrato, e, em caso de 
dolo ou culpa, pelos encargos 
trabalhistas. 

CCJ - Comissão de 
Constituição, Justiça e 
Cidadania - Designado realtor 
Senador Armando Monteiro. 
(Tramitam em conjunto os 
PLS's Nºs 87, de 2010 e 447, 
de 2011). 

PEC 110/2011 Altera o art. 7º da Constituição para 
dispor sobre licença-natalidade, 
licença após adoção e vedar 
discriminação de trabalhador em 
virtude de orientação sexual ou 
identidade de gênero.  

CCJ - Comissão de 
Constituição, Justiça e 
Cidadania – Designado relator  
Senador Pedro Taques. 
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Fones: 41 2106-6732 - Administrativo e Financeiro 
41 2106-6730 - Eventos 
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