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CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 

Tipo Número Ementa Tramitação 

PL 1198/2007 Estende aos sericicultores o benefício do 
seguro-desemprego, concedido ao 
pescador profissional durante o período 
de defeso, conforme previsto pela Lei nº 
10.779, de 25 de novembro de 2003. 

Comissão de Finanças e 
Tributação. - Parecer do 
relator, Dep. João Dado, 
pela incompatibilidade e 
inadequação financeira e 
orçamentária. 

PL 4720/2009 Dispõe sobre a complementação da 
aposentadoria do pessoal do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE. 

Comissão de Finanças e 
Tributação. - Parecer do 
relator, Dep. João Dado, 
pela incompatibilidade e 
inadequação financeira e 
orçamentária. 

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

Apresentação do 
Requerimento n. 
6420/2012, pelo 
Deputado Eduardo 
Barbosa (PSDB-MG), 
que: "Requer a inclusão 
na Ordem do Dia do 
Projeto de Lei 
Complementar nº 
277/2005, que 
"estabelece critérios 
para a concessão de 
aposentadoria aos 
segurados portadores de 
deficiência na forma do 
artigo 201, § 1º da 
Constituição Federal"". 

PL  7203/2010 Altera o art. 18 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, para dispor sobre a 
inclusão da habilitação profissional como 
prestação de serviço ao segurado e 
dependente do Regime Geral de 
Previdência Social. 

Comissão de Seguridade 
Social e Família ( CSSF ) - 
Recebimento pela CSSF. 
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PL 1217/2011 Acrescenta art. 19-A à Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991, para vincular o 
montante das multas aplicadas pelas 
infrações ao art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991, às ações de habilitação 
e reabilitação profissional e social. 

Comissão de 
Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e 
Comércio ( CDEIC ) - 
Aprovado por 
Unanimidade o Parecer. 

PL 1527/2011 Altera o art. 23 da Lei nº 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993, que dispõe sobre a 
organização da assistência social, e dá 
outras providências, para prever a criação 
de programas de amparo às pessoas e 
famílias que exercem atividades circenses 
e de diversões itinerantes. 

Comissão de 
Constituição e Justiça e 
de Cidadania ( CCJC )  - 
Designado Relator, Dep. 
Anthony Garotinho (PR-
RJ). Prazo para Emendas 
ao Projeto (5 sessões 
ordinárias a partir de 
27/11/2012). 

PL 4179/2012 Altera o art. 5º da Lei nº 10.485, de 3 de 
julho de 2002, que dispõe sobre a 
incidência das contribuições para os 
Programas de Integração Social e de 
Formação do Patrimônio do Servidor 
Público (PIS/Pasep) e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins), nas hipóteses que 
menciona, e dá outras providências. 

Comissão da Amazônia, 
Integração Nacional e 
de Desenvolvimento 
Regional ( CAINDR ) - 
Parecer do Relator, Dep. 
Padre Ton (PT-RO), pela 
aprovação.  

 

PL 4283/2012 Altera o art. 39 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, para determinar que o 
tempo de serviço como segurado especial 
será considerado como tempo de 
contribuição para fins de aposentadoria 
por tempo de contribuição, na forma que 
especifica. 

Comissão de Seguridade 
Social e Família ( CSSF ) - 
Parecer do Relator, Dep. 
Onofre Santo Agostini 
(PSD-SC), pela 
aprovação. 

 

SENADO FEDERAL 
 

Tipo Número Ementa Tramitação 

PLS 156/2012 Reduz a zero as alíquotas da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins) e da Contribuição para o 
PIS/PASEP, incidentes sobre a receita de 

CRA - Comissão de 
Agricultura e Reforma 
Agrária - Comissão 
aprovou o relatório que 
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venda no mercado interno de produtos 
oriundos da piscicultura. 

passa a constituir 
Parecer da CRA, 
favorável ao PLS nº 156, 
de 2012, com a Emenda 
nº 1-CRA . 
CAE - Comissão de 
Assuntos Econômicos - 
Aguardando designação 
do relator.  
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