PLANILHA DE PROJETOS - EDIÇÃO 2017
(requerimentos de desarquivamento para a simulação de 2018 devem ser enviados ao email contatopoliteiaunb@gmail.com)

Tipo

Número

Ano

Autor

Ementa

Explicação da Ementa

PL

1

2017

Nailah Neves

Estabelece diretrizes e objetivos para as Políticas Públicas
de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais.

PL

2

2017

Herón José

Extingue a Contribuição Sindical.

.

PL

3

2017

Herón José

Revoga a Lei n° 11.343, de agosto de 2006 (Lei de Drogas),
libera o comércio de drogas e dá outras providências.

.

PL

4

2017

Herón José

Disciplina sobre investigação penal e da outras
providências.

.

PL

6

2017

Herón José

Dispõe sobre o foro por prerrogativa de função e confere
outras providências.

.

PL

10

2017

Juliana Cunha

Altera o § 2º do Art. 2º da Lei n° 8.072, de julho de 1990
(Lei de Crimes Hediondos)

.

PL

11

2017

Jordanna Lourenço

Cria o imposto de 15% sobre as arrecadações nos templos
religiosos e destina esta verba para orfanatos.

PL

12

2017

Juliana Cunha

Altera a alínea "c" do inciso I do art. 1º da Lei n° 9.455, de 7
abril de 1997 (Lei de Tortura)

PL

13

2017

Juliana Cunha

Altera o artigo 1º da Lei n° 7.716, de janeiro de 1989

PL

14

2017

Luiz Felipe

Torna o festival folclórico de Parintins patrimônio cultural
do Brasil

PL

15

2017

Luiz Felipe

Altera a base nacional comum curricular da educação
básica na área que dispõe sobre a ditadura militar,
passando a se chamar ditadura civil-militar

Redefine os crimes resultantes de
preconceito de raça ou de cor

PL

16

2017

Luiz Felipe

Inscreve no livro dos heróis da pátria o nome de Darcy
Ribeiro.

PL

17

2017

Julianna Alves

Dispõem sobre a concessão de anistia aos presos políticos
dos movimentos reivindicatórios do ano de 2013.

PL

18

2017

Azevedo de Sousa

Estabelece o código de conduta da brothers, o sistema
nacional da brocagem e dá outras prvidencias

PL

19

2017

Victor Frank

Dispõe sobre progressividade do IRPF e alíquotas
progressivas nas contribuições sociais para tributar lucros e
dividendos de pessoas físicas com renda elevada.

PL

PL

PL

PL

20

21

22

23

2017

Igor Willians

Altera a Lei 7.716 de 5 de Janeiro de 1989, que define os
crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor.

2017

Lucas Couto e
Vinicius Colli

Dispõe sobre a legalização e regulamentação de
estabelecimentos envolvidos com jogos de azar e da
conseguinte participação com esses jogos

Natália Martins

Dispõe sobre a implementação obrigatória do ensino da
Língua Brasileira de Sinais - Libras na grade horária da préescola na Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1 e 2.

2017

2017

Altera a redação do art. 6º, da Lei 10.826, de 22 de
dezembro de 2003, no intuito de condicionar o
João Victor Tocantins conferimento de portes de armas a servidores de órgãos de
segurança pública e demais cidadãos em detrimento de
suas atividades;

PL

24

2017

Raul de Queiroz

Altera o art. 74, parágrafo primeiro do Decreto-Lei nº 3689
a fim de inclui os crimes de corrupção e latrocínio no rol de
crimes julgados pelo Tribunal do Júri

PL

25

2017

Raul de Queiroz

Revoga artigos da lei 7210/84 a fim de extinguir o indulto.

PL

26

2017

Raul de Queiroz

Altera o art. 65, da Lei nº 9605, de 12 de fevereiro de 1998,
a fim de aumentar a pena para o crime de pichação.

PL

28

2017

Raul de Queiroz

Determina a realização de um plebiscito sobre a
restauração do regime parlamentarista monárquico.

PL

29

2017

Azevedo de Sousa

Revoga o art. 2º da lei 12.468/2011 e dá outras
providências

Propõe acabar com o monopólio dos
taxistas

Permite maioria de sócios e direção
estrangeira em companhia aérea. Facilita
investimento estrangeiro.

Transmissão automática passa a ser
obrigatória

PL

31

2017

Azevedo de Sousa

Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que
dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, para atrair
investimentos estrangeiros na aviação civil brasileira.

PL

32

2017

Azevedo de Sousa

Altera a Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui
o Código de Trânsito Brasileiro, e dá outras providências.

PL

34

2017

Azevedo de Sousa

Dispõe sobre a comemoração do Feriado do Dia do
Descobrimento do Brasil.

PL

35

2017

Diego Pimentel

Dispõe sobre o ingresso no ensino superior por estudantes
que tenham desenvolvido renomadas pesquisas e dá outras
disposições.

PL

36

2017

Gabriel Bertochi

Altera a Lei nº 662, de 6 de abril de 1949, e dá outras
providências

PL

37

2017

Gabriel Bertochi

Altera a lei 7170/1983 (Lei de Segurança Nacional e dá
outras providências)

PL

39

2017

Juan Carlos

Altera e acrescenta feriados nacionais

Determina que os Ministros e Secretários
Institui atribuições para Ministros e Secretários de Estado. de Estado devem comparecer mensalmente
ao Congresso Nacional.

PL

PL

40

41

2017

2017

Juan Carlos

Institui a Escola de Tempo Integral.

Juan Carlos

Dispõe sobre isenção fiscal proporcional às áreas de
proteção ambiental, definidas em lei, em propriedades
agrárias.

PL

42

2017

Juan Carlos

PL

43

2017

Juan Carlos

Altera a Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, que
estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência,
para extinguir a hipótese de aumento de lucros como
infração à ordem econômica.

Dispõe de isenção do imposto sobre a propriedade
territorial rural (ITR) a produtores que tiveram perda de
20% na sua produção.

PL

44

2017

Juan Carlos

Implantação de aulas de Noções de Direito Constitucional,
na matriz curricular do ensino médio da rede pública de
ensino.

PL

45

2017

Juan Carlos

Dispõe sobre a aplicação dos recursos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB para
professores de escolas que alcançarem média satisfatória
na Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA).

PL

46

2017

Juan Carlos

Cria o Programa de Reembolso do ICMS para turistas
estrangeiros.

Juan Carlos

Acrescenta incisos ao art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho
de 1990, que dispõe sobre os crimes hediondos e no
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal.

PL

47

2017

PL

48

2017

Juan Carlos

Altera a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, que
“dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de
garantir o acesso a informações”, incluindo o BNDES no seu
escopo de atuação

PL

49

2017

Juan Carlos

Dispõe sobre a especialização dos professores de escola
pública.

PL

50

2017

Juan Carlos

Altera o art. 39 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de
2005, para incluir como benefício da isenção do imposto de
renda o ganho auferido por venda de imóveis na
construção de imóveis, aumentando o prazo para 365 dias.

PL

51

2017

Jordanna Lourenço

Define critérios para a remuneração de parlamentares e dá
outras providências.

PL

PL

PL

PL

52

53

54

55

2017

2017

2017

2017

Davi Marques

Altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal. Criando o tipo penal especial denominado
“obstrução da justiça” nas fases de inquérito no processo
penal e dá outras providencias.

Grabriela Rosa

Institui o regime de doações a instituições federais e
estaduais e privadas de ensino superior por pessoas físicas
e jurídicas de direito privado e dá outras providências.

Julianna Alves

Não define como organizaçao criminosa
conduta individual ou coletiva de pessoas
Acrescenta inciso ao art. 1º da Lei nº 12.850, de 2 de agosto
em manifestações políticas, movimentos
de 2013.
sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de
categoria profissional

Matheus Castro

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
garantindo a criação e manutenção de creches em
instituições de ensino superior público.

PL

PL

56

58

2017

2017

Gabriel Bertochi

Matheus Pina

PL

59

2017

Matheus Pina

PL

60

2017

Matheus Pina

Altera o Decreto Lei 3688 de 3 de Outubro de 1941 e dá
outras providências

Reduz em 60% o Imposto de Produtos Industrializados
sobre os veículos automotores novos adquiridos em troca
de veículos usados com mais de 17 anos de registro

Altera a Lei nº 6.538 de 1978, de 22 de junho de 1978, que
dispõe sobre os Serviços Postais, para extinguir o
monopólio dessas atividades.

Reduz alíquotas de tributos incidentes em painéis
fotovoltaicos e similares.

PL

61

2017

Matheus Pina

Concede isenção do Imposto de Importação incidente sobre
instrumentos musicais, suas partes e acessórios, e altera a
Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, para conceder, à
importação desses produtos, isenção da Contribuição para
os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de
Produtos Estrangeiros ou Serviços (PIS/PASEP Importação)
e da Contribuição Social para o Financiamento da
Seguridade Social devida pelo Importador de Bens
Estrangeiros ou Serviços do Exterior (COFINS-Importação).

PL

62

2017

Julianna Alves

Altera o inciso o art. 28 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006

Elisa Sabbat

Institui incentivo fiscal para a industrialização e
comercialização de veículos híbridos e movidos a energia
elétrica.

PL

63

2017

Certifica decisao do juiz em relaçao a
quantidade de drogas em caso de porte.

PL

65

2017

Carlos Jacomes

Propõe a extinção do “Pau de
Arara” no Brasil.

Dispõe sobre a aquisição de arma de fogo, munições e
entre outros e a com livre circulação desses objetos na
sociedade e no território brasileiro.

PL

66

2017

Gabriel Ferreira

PL

67

2017

Gabriel Bertochi

Altera a Lei nº 10.406 de 1949, e dá outras providências.

Deserdar/retirar filho do testamento

Eduardo Ferreira

Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940,
que institui o Código Penal, para delimitar a incidência da
infração bagatelar própria ao delito de descaminho,
previsto no art. 334

Altera o Código Penal sobre o crime de
descaminho (semelhante a contrabando)

PL

68

2017

Libera o porte de arma.

PL

69

2017

Eduardo Ferreira

Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui
o Código Civil, para incluir hipótese excepcional de
aplicação dos arts. 1829 e ss. ao regime sucessório da união
estável.

PL

71

2017

Gabriel Fialho

Revoga o Decreto-Lei nº 37/1966

Revoga o imposto sobre importação

PL

72

2017

Gabriel Fialho

Revoga o Decreto nº 6.306, com o intuito da extinção do
IOF.

Revoga o IOF

Altera a redação do Art.1º da Resolução da Diretoria
Colegiada Nº 46/2009 da ANVISA

Revoga o artigo da Resolução da Diretoria
da anivsa que trata sobre a proibição de
cigarros eletrônicos, e-cigaretes,e-ciggy,
ecigar

PL

73

2017

Gabriel Fialho

Altera o Código civil sobre união
estavel/casamento

PL

PL

PL

PL

74

75

76

77

2017

2017

2017

2017

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
Inclui a disciplina de orientação profissional
Frederico Monteiro estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para na Lei nº 9.394 que estabelece as diretrizes
incluir a disciplina de orientação profissional.
e bases educacioanais

Fernando Papa

Hannah Araújo

Dispõe sobre sons urbanos, fixa níveis e horários em que
será permitida a sua emissão, proveniente de cultos
religiosos e dá providências.

Fixa horários para a emissão de sons
urbanos provenientes de cultos religiosos e
dá providências

Dispõe de um Programa de Auxílio Feminino para inserção
da mulher no mercado de trabalho para correção de
Programa de Auxílio Feminino para a
distorções profissionais decorrentes da sua dedicação
inserção da mulher no mercado de trabalho
exclusiva ao lar. Altera o Decreto- Lei Nº 5.452, de 1º de
maio de 1943- CLT.

Altera o art. 73 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998,
Dispõe sobre a aplicação de sanções penais
que dispõe sobre as sanções penais e administrativas
Frederico Monteiro
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
e administrativas derivadas de atividades
ambiente para alterar o valor e a destinação das multas
lesivas ao meio ambiente
aplicadas por infrações ambientais.

Dispõe sobre os órgãos de representação dos estudantes de
Representação estudantil no nível superior
nível superior e dá outras providências.

PL

79

2017

Heron José

PL

81

2017

Heron José

Alarga as possibilidades de arbitragem

PL

84

2017

Heron José

Disciplina as regras de entrada e saída do território
nacional e dá outras providências

PL

85

2017

Heron José

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente).

Permite arbitragem em todas as questões
de direito do trabalho

PL

86

2017

Heron José

Revoga as leis que regulamentam o controle concentrado
de constitucionalidade e da outras providências.

PL

87

2017

Heron José

Libera a atuação de polícias privadas.

PL

88

2017

Heron José

Disciplina as normas sobre o Sistema de Progressão de
Penas.

PL

89

2017

Heron José

Define os crimes de abuso de autoridade e dá outras
providências.

Autoriza as polícias privadas

PL

PL

PL

PL

90

91

92

93

2017

2017

Luís Augusto Brito

Altera o art. 1º da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, que
dispõe sobre a qualificação de entidades como
organizações sociais

Altera a redação do art. 65 e seu §1º, da Lei 9.605, de 12 de
Luis Augusto de Brito
fevereiro de 1998, para agravar as penas do crime de
pichação.

Acresce inciso ao art. 23, do Decreto-Lei 2.848, de 7 de
dezembro de 1940, que institui o Código Penal, para não
caracterizar como crime atos de defesa no interior de
domicílio.

2017

Luis Augusto de Brito

2017

Altera a redação do art. 147 da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, para incluir o exame de determinação de tipo
Luis Augusto de Brito
sanguíneo entre os exames a serem prestados para
obtenção da Permissão de Dirigir ou renovação da Carteira
Nacional de Habilitação.

PL

94

2017

Altera as redações do parágrafo único do art. 83, dos
artigos 213, caput e §§ 1º e 2º e 217-A, caput e §§ 3º e 4º,
Luis Augusto de Brito todos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 e
a do § 2º do artigo 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de
1990.

PL

95

2017

Dispõe sobre a atribuição de créditos referentes à extensão
Luis Augusto de Brito
universitária, às atividades de direção das entidades
estudantis.

PL

96

2017

Luis Augusto de Brito

Dispõe sobre o direito ao esquecimento.

Ian Sager

Acrescenta o inciso III ao art. 2º da Lei nº
9.029 de 1995.

PL

99

2017

Questionar o estado civil, o número de
filhos e a pretensão de ter filhos no
processo de seleção e acesso à relação de
trabalho

PL

100

2017

Ian Sager

Dispõe sobre a venda, consumo e exposição de drogas
lícitas no território nacional.

PL

101

2017

Ian Sager

Dispõe sobre compensação de shows através do plantio de
árvores.

PL

102

2017

Ian Sager

Dispõe sobre mecanismos que garantem a igualdade
salarial em cargos equivalentes.

PL

104

2017

Natalia Peronico

Dispõe sobre medidas de prevenção ao suicídio e
assistência psicológica a crianças e adolescentes em redes
de ensino.

PL

PL

PL

105

106

107

2017

Samara Marinho

Disciplina sobre a criação no âmbito do Poder Executivo da
carreira de Especialista em Avaliação de Políticas Públicas e
Programas Governamentais Federais.

2017

Torna-se obrigatório o exame psiquiátrico periódico aos
Luiz Phelipe Santos agentes de segurança pública, a fim de que seja garantido o
bem-estar e a prevenção de acidentes.

2017

É criada, no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos, a
Comissão Nacional da Verdade sobre a Escravidão Negra,
com a finalidade de examinar e esclarecer as graves
violações de direitos humanos praticadas no período de
escravidão no Brasil e no período de transição para a
libertação, a fim de efetivar o direito à memória e à
verdade histórica e promover a reconciliação nacional.

Nailah Neves

PL

PL

PL

PL

108

109

110

111

2017

2017

2017

2017

Juliana Cunha

Altera a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de
Defesa de Consumidor) e dá outras providências.

Proibe a cobrança de parcela mínima de
cartão de crédito e define o que é produto
durável e o que é produto não-durável.

Juliana Cunha

Altera a Lei 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código
Brasileiro de Aeronáutica) e dá outras providências.

Estabelece o desconto de 30% em
passagens aéreas em caso de óbito de
familiar.

Jordanna Lorenço

Revoga o Art. 295 da Lei nº 3.689 de 03 de outubro de
1941, que dispõe sobre a categorização dos indivíduos que
sofrerão recolhimento a quartéis especiais ou prisões
especiais.

Jamille Guedes

Altera os artigos 14 e 199 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de
1984 (Lei de Execução Penal), para assegurar tratamento
humanitário à mulher em trabalho de parto, bem como
assistência integral à sua saúde e à do nascituro, promovida
pelo poder público, e para vedar a utilização de algemas em
mulheres durante o trabalho de parto.

PL

PL

112

114

2017

2017

Jamille Guedes

Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. Concede ao
progenitor licença paternidade remunerada de 100 (cem)
dias consecutivos, a partir do nascimento ou adoção.

Licença Paternidade

Jamille Guedes

Inclui a violação da intimidade da mulher na internet entre
as formas de violência doméstica e familiar constantes na
Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha.

Incluiu violação da intimidade feminina
como forma de violência doméstica e
familiar na Lei Maria da Penha

Eleição dos gestores das escolas públicas

PL

115

2017

João Becker

Dispõe, sobre a votação do PPP, das
escolas públicas, a ser votado e
aprovado com 2/3 dos votos validos.

PL

116

2017

João Becker

Dispõe, sobre a criação da secretaria dos homens nos
estados e municípios.

PL

PL

117

118

2017

2017

João Becker

Transfere a responsabilidade de pagamentos dos
professores e profissionais da área de educação dos
estados e municípios brasileiros para a União, tendo assim
automaticamente o corte do repasse para o pagamento em
estados e municípios.

Fabricio Souza

As empresas públicas de transporte, são obrigadas a
destinar 50% de sua arrecadação para a educação em todos
os estados e municípios da federação brasileira.

PL

119

2017

Henrique Mecabô

Implantação de aulas de Educação Cívica e Política na
matriz curricular do ensino médio da rede pública de
ensino.

PL

120

2017

Henrique Mecabô

Dispõe sobre incentivos e benefícios para fomentar as
atividades de caráter educacional e dá outras providências.

Obrigatoriedade de destinar lucros a
educação e cultura por empresas de
transporte.

PL

121

2017

PL

122

2017

PL

PL

123

124

2017

2017

Dispõe sobre incentivo ao esporte, a cultura, e
João Pedro Martins acessibilidade, fixa critérios para receber o benefício, como
se dará o benefício, quem receberá e dá providências.

Pedro Leal

Decreta a proibição de qualquer imposto sobre os produtos
da cesta básica brasileira.

Pedro Leal

Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 Consolidação das Leis do Trabalho, para dispor sobre
eleições de representantes dos trabalhadores no local de
trabalho e sobre o trabalho temporário, e dá outras
providencias.

Pedro Leal

Altera a Lei nº 12.587, de 2012, e a Lei nº 9.503, de 1997,
para exigir cintos de segurança nos veículos do serviço de
transporte público coletivo urbano e proibir o transporte
de passageiros em pé no referido serviço.

PL

128

2017

Heron José

Revoga-se o §2º do art. 489 da Lei nº 13.105, de 16 de
março de 2015 (Código de Processo Civil)

PL

130

2017

Heron José

Criminaliza o aborto de feto anencefálico.

PL

131

2017

Heron José

Altera o procedimento relativo aos processos da
competência do Tribunal do Júri.

Art.489 § 2o No caso de colisão entre
normas, o juiz deve justificar o objeto e os
critérios gerais da ponderação efetuada,
enunciando as razões que autorizam a
interferência na norma afastada e as
premissas fáticas que fundamentam a
conclusão.

PL

PL

134

135

2017

2017

Yuri Sena

Revoga os privilégios monopolístico e jurídico da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos

Yuri Sena

Institui a responsabilização dos partidos políticos pelas
práticas previstas na chamada Lei Anticorrupção, bem
como tipifica no Código Eleitoral o crime de “caixa dois”

PL

136

2017

Yuri Sena

Altera o Código de Processo Civil para tirar a remessa
necessária

PL

137

2017

Ludmila Brasil

Dispõe sobre uma reestruturação e redistribuição da atual
dinâmica dos meios de produção do país.

Retirada de certos privilégios do Estado no
Processo Civil, visando a celeridade e a
igualdade dos litigantes

PL

PL

138

140

2017

2017

Henrique do Amaral

Visa estabelecer a doação por parte de pessoas físicas para
institutos de pesquisa e universidades com a isenção no
imposto de renda do doador.

João Paulo Barros

Dispõe sobre o plebiscito que definirá o sistema de governo
como regulamentado pela Lei nº 9.709, de 18 de novembro
de 1998 e disposto no Art. 14 da Constituição Federal

PL

142

2017

Jordanna Lourenço

Revoga o Art. 295 da Lei nº 3.689 de 03 de outubro de
1941, que dispõe sobre a categorização dos indivíduos que
sofrerão recolhimento a quartéis especiais ou prisões
especiais.

PL

143

2017

Elisa Sabbat

Estabelece a gradual substituição de lâmpadas
incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED em
prédios de órgãos públicos

Parlamentarismo ou Presidencialismo

PL

144

2017

Vinicius Colli

Trata sobre a transmissão de jogos de futebol na
programação da rede aberta de TV.

PL

145

2017

Vinicius Colli

Altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, que
“estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o
uso da internet no Brasil”, para instituir critérios de
aplicação de sanções, bem como vedar, expressamente, a
suspensão ou interrupção universais de aplicações de
internet como medida coercitiva em investigação criminal
ou processo judicial cível ou penal.

PL

146

2017

Jhonatan Anfilofev

Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para dispor
sobre as zonas mistas de ocupação rural.

PLP

1

2017

Gabriel Bertochi

Altera dispositivos da Lei Complementar nº 135 de 04 de
maio de 2010 que “Altera a Lei Complementar 64 de 1990”.

PLP

3

2017

Juan Carlos

Institui a indenização prevista no Artigo 7º, inciso I da
Constituição Federal.

Juliana Cunha

Altera a Lei Complementar n° 78, de 30 de dezembro de
1993; altera a Lei Ordinária n° 9.504, de setembro de 1997,
e dá outras providências.

Elisa Sabbat

Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, que dispõe sobre o Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional.

PLP

PLP

5

6

2017

2017

Capacitação de candidatos à câmara dos
deputados

PLP

7

2017

Lucas Santillo

Altera a Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 1996.

PLP

8

2017

Ian Sager

Altera a Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 1996.

Regulamenta a licença paternidade.

