
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

BALANÇO DE 3 

DE ABRIL 2020 

 

INFORMATIVO PT NA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

MEDIDAS LEGISLATIVAS PARA ENFRENTAR A 

PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

Um presidente isolado interna e externamente.  

A postura do Presidente da República confrontando governadores, prefeitos, 

entidades ligadas a saúde e negando a própria ciência, tornaram a Câmara e 

o Senado os principais protagonistas do combate à crise. Donald Trump, seu 

último aliado, reconheceu  a gravidade da crise e acertou a liberação de  

recursos, da ordem de 9 % do PIB do país. Outro aliado, Boris Johnson, 

Primeiro Ministro Inglês, já havia feito o mesmo. 

O Partido dos Trabalhadores, por sua sensibilidade social, seu histórico de 

lutas ao lado da classe trabalhadora e por ser o mais combativo adversário do 

atual governo, têm articulado com  a oposição as principais medidas de 

proteção social, garantia de emprego e preservação da cadeia produtiva. 

A bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, cuja 

preocupação central nesse momento de calamidade pública enfrentada pelo 

País é a proteção da vida e o bem estar das pessoas, especialmente da 

população mais vulnerável, tem adotado uma série de iniciativas políticas, 

legislativas e jurídicas, tanto no que diz respeito ao enfrentamento das 

tentativas do Presidente da República em flexibilizar, minimizar ou frustrar as 

medidas sanitárias recomendadas, como também, no âmbito do Legislativo, 

apresentando propostas que protejam, financeira e socialmente, a sociedade 

brasileira. 

Rapidamente, os parlamentares assumiram o protagonismo que a autoridade 

legislativa lhes confere, para num inédito desenlace de sessões virtuais, 

rapidamente se debruçarem nas prioridades do momento, em várias 

abordagens temáticas e logo ofereceram à sociedade brasileira a segurança 

de normas adequadas à nova conjuntura de sacrifícios pessoais e coletivos, 

mas, sobretudo, para que o Estado possa dar as garantias de atendimento a 

quem precisa e da forma que a necessidade demanda. 

PL 1031/2020 – PROGRAMA DE RENDA CIDADÃ EMERGENCIAL 

• Garante às famílias em vulnerabilidade social, que são aquelas com renda per 

capita inferior a meio salário mínimo ou renda total inferior a três salários 

mínimos, um benefício mensal de R$ 300 per capita em casos de calamidade 

pública ou emergência, sendo no mínimo de um salário mínimo e no máximo de 

dois. 

• A renda familiar será aferida a partir CadÚnico ou, para aqueles que não 

estejam neles inscritos, incluindo trabalhadores informais, autônomos e 



intermitentes, a partir do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e 

outros instrumentos de caráter autodeclaratório. 

• Também cria benefício mensal de um salário mínimo todo Microempreendedor 

Individual que teve o seu cadastro ativo em algum momento nos últimos 12 

meses. 

PL 1323/2020 – PROGRAMA EMERGENCIAL DE APOIO ÀS 

EMPRESAS 

• Destinado às empresas alcançadas por medidas compulsórias de suspensão 

total ou de redução significativa de suas atividades em razão da situação de 

emergência de saúde pública. 

• Garante o pagamento pela União: 

✓ Para empregados de micro e pequenas empresas: totalidade do salário 

até 3 SM + 75% do que passar esse valor, até o teto da Previdência. 

✓ Para empregados de médias e grandes empresas: 75% do salário até 3 SM 

+ 50% do que passar esse valor, até o teto da Previdência, garantido ao 

menos 1 SM. 
✓ Encargos sociais (INSS, PIS e FGTS) proporcionais ao pagamento. 

• Garantia aos empregados de não demissão por 6 meses após o fim do estado de 

calamidade pública. 

• Compromisso das empresas de pagar toda a diferença entre a remuneração dos 

empregados e o valor pago pela União. 

• Suspensão do recolhimento de tributos de competência da União.  

PL 1321/2020 – LINHA DE GARANTIA DE CAPITAL DE GIRO E 

EMPREGO (LGCGE) 

• Autoriza o Banco Central a implantar linha de crédito de até R$300 bilhões com 

garantia de carteiras de créditos oriundos de novas operações de empréstimo, 

de financiamento e de direitos creditórios de instituições financeiras. 

• Taxa de juros limitada à Selic à Selic, com carência mínima de 12 meses e prazo 

mínimo de 60. 

• Compromisso de manutenção de emprego por um ano e vedação de 

distribuição de dividendos às empresas beneficiadas. 

 

PL 886/2020 E PL 1322/2020 - AMPARO AOS AGRICULTORES 

FAMILIARES 

 

• Manutenção, durante o período de suspensão das atividades escolares das 

aquisições de gêneros alimentícios da alimentação escolar e do Programa 

Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica; 



• Aquisição, pelo Programa de Aquisição de Alimentos PAA, da parcela da 

produção de agricultores familiares e pescadores artesanais, comercializada de 

forma direta; 

• Assistência, por meio do Programa de Apoio à Conservação Ambiental, 

instituído pela lei nº 12.512, de 2011, a 75 mil famílias de agricultores familiares 

que estejam inscritos no cadastro mantido pelo Ministério do Meio Ambiente; 

• Garantia pelo governo federal do fornecimento dos serviços essenciais de luz e 

água com a suspensão das cobranças durante o período em que perdurar o 

estado de calamidade pública, e o fornecimento de um bujão de gás/mês para 

cada família beneficiária do programa Bolsa-Família; 

• Suspensão pelas instituições financeiras operadoras do crédito rural, da 

cobrança de dívidas vincendas relativas a essas operações de qualquer 

natureza e para qualquer finalidade, bem assim a suspensão, durante o período 

de calamidade, da contagem de tempo de inadimplemento para as dívidas 

vencidas. 

PL 1075/2020 – APOIO À CULTURA 

 

• Prorrogação por um ano dos prazos para aplicação dos recursos para realização 

das atividades culturais; 

• Concessão de moratória dos débitos tributários com a União de pessoas 

jurídicas que atuem no setor cultural, por até 6 meses para as empresas de 

pequeno porte; 

• Vedação do corte do fornecimento de água, de energia elétrica e de quaisquer 

serviços de telecomunicações, inclusive internet, para pessoas jurídicas que 

atuem no setor cultural e que estiverem inadimplentes; 

• Complementação mensal de renda aos trabalhadores informais e prestadores 

de serviço do setor cultural, no valor de um salário mínimo. 

 

EMENDAS À MEDIDA PROVISÓRIA 936/2020: 

 

Emenda global incorporando integralmente os dispositivos propostos nos 

projetos que criam o  Programa Emergencial de Apoio às Empresas (PL 1323/20) 

e a Linha de Garantia de Capital de Giro e Emprego (PL 1321/20). 

Emenda substituindo a forma de cálculo do benefício pago aos trabalhadores 

com contrato de trabalho suspenso ou jornada reduzida, originalmente baseada 

no seguro-desemprego, com limite de R$1.813, pela fórmula proposta no 

Programa Emergencial de Apoio às Empresas (PL 1323/20), que garante os 

salários até o teto da Previdência. 

Emenda introduzindo a obrigatoriedade de negociação coletiva em caso de 

suspensão do contrato de trabalho ou redução de jornada, além de outras 

garantias trabalhistas. 



Emenda proibindo, enquanto perdurar o estado de calamidade pública, a 

interrupção do fornecimento de serviços de utilidade pública bem como a 

alteração unilateral de suas condições. 

 

EMENDAS À MEDIDA PROVISÓRIA 927/2020: 

Emenda garantindo o teletrabalho, com as garantias necessárias e para as 

atividades essenciais e higienização pessoal e ambiental, em especial para 

profissionais de saúde que atuam em estabelecimentos de saúde ou que atuam 

em cuidados domésticos com idosos e doentes; 

Emenda para a vedação de demissões, com o Estado assumindo redução de 

encargos e concedendo benefícios fiscais; 

Emenda para que o diferimento do recolhimento do FGTS determinado pelo 

governo às empresas, por 3 meses, fosse condicionado à vedação de demissão, 

sob pena de sanções; 

Emenda para que haja suspensão dos prazos prescricionais, judiciais e 

administrativos, além da vigência de acordos e convenções coletivas e dos 

mandatos de dirigentes sindicais, enquanto durar o estado de calamidade, para 

evitar perda de direitos; 

Emenda para que seja ampliado o número de parcelas de seguro-desemprego 

para trabalhadores e pescadores artesanais que estão recebendo atualmente o 

benefício e para aqueles demitidos no período em decorrência da pandemia ou 

cujo defeso seja prorrogado, conforme defina o CODEFAT. 

MEDIDAS JURÍDICAS: 

 

Ação Popular contra a publicidade institucional que tinha como lema “O Brasil 

não pode parar”, demonstrando que o Presidente da República coloca a 

economia à frente da vida dos brasileiros. 

 

Representações criminais contra o Presidente da República junto ao 

Supremo Tribunal Federal, buscando a sua responsabilização pelas condutas 

deletérias e criminosas perpetradas contra a saúde pública e a vida dos 

brasileiros. 

 

Denúncia do Presidente da República junto à ONU, à Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos da OEA e na Organização Mundial da Saúde, por conduta 

"irresponsável" e "criminosa" no enfrentamento à pandemia do coronavírus. 
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 PL 743/2020 Altera a Lei nº 13.979 de 2020 para assegurar, na forma 

que disciplina, auxílio financeiro básico, emergencial, 

temporário aos trabalhadores atingidos pelo impacto da 

pandemia do coronavírus na economia brasileira. 

José Ricardo AM PT 18/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   REQ 563/2020 Com base no art. 155 do Regimento Interno, 

requeremos regime de urgência na apreciação do PL 

993/2020, que "Dispõe sobre regras aplicáveis ao 

trabalho doméstico em razão das medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do novo 

coronavírus identificado como SARS-CoV-2 , e dá outras 

providências". 

José 

Guimarães 

CE PT 02/04/2020 Aguardando 

Apoiamento - 

Coleta de 

Assinaturas 

 

   PL 845/2020 Dispõe sobre a suspensão das visitas no sistema 

prisional e a realização de testes para detecção da 

Covid-19 em toda a população presidiária, a ser 

realizada e monitorada pelos serviços de saúde 

componentes do SUS. 

Arlindo 

Chinaglia 

SP PT 23/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 900/2020 Dispõe sobre a suspensão da inscrição dos débitos 

oriundos dos financiamentos da Agricultura Familiar em 

dívida ativa. 

Rubens Otoni GO PT 24/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

        PL 901/2020 Dispõe sobre a manutenção das ações de assistência 

estudantil em períodos de suspensão de aulas 

decorrentes de medidas sanitárias. 

Rubens Otoni GO PT 24/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

        PDL 115/2020 Susta os efeitos da Portaria GAB/CAPES nº. 34, de 09 de 

março de 2020, que “dispõe sobre as condições para 

fomento a cursos de pós-graduação stricto sensu pela 

Diretoria de Programas e Bolsas no País da CAPES”. 

Maria do 

Rosário 

RS PT 27/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   RIC 315/2020 Requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro 

das Relações Exteriores, Embaixador Ernesto 

Araújo,acerca da situação dos brasileiros que estão no 

Equador impedidos de retornar ao Brasil em face do 

cancelamento de voos decorrente do fechamento das 

fronteiras entre os dois países em razão da pandemia 

ocasionada pelo  

José 

Guimarães 

CE PT 26/03/2020 Aguardando Envio 

ao Executivo 
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 Proposições Ementa Autor UF Partido Apresentação Situação  

  vírus Covid-19 e das providências que estão sendo 

tomadas para a sua indispensável e necessária 

repatriação. 

      

   RIC 304/2020 Requer que sejam prestadas informações pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) e pela Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB), relativamente ao tamanho dos estoques 

públicos de alimentos e sobre estruturação e 

preparação de compras públicas durante a pandemia 

de combate ao coronavírus (COVID-19). 

Bohn Gass RS PT 24/03/2020 Aguardando Envio 

ao Executivo 

 

   RIC 303/2020 Requer que sejam prestadas informações pelo 

Ministério da Cidadania sobre a execução do Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA) e pelo Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), em 2020, 

sobre ações adotadas durante a pandemia de combate 

ao coronavírus (COVID-19). 

Bohn Gass RS PT 24/03/2020 Aguardando Envio 

ao Executivo 

 

   PL 924/2020 Institui o Imposto sobre Grandes Fortuna a ser 

destinado exclusivamente ao combate da pandemia do 

Covid-19 (Coronavírus). 

Assis Carvalho PI PT 24/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 1189/2020 Estabelece garantia emergencial de manutenção de 

renda para motoristas autônomos, caminhoneiros, 

taxistas e assemelhados. 

Helder 

Salomão 

ES PT 30/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 1283/2020 Dispõe sobre o Plano Emergencial para Enfrentamento 

ao coronavírus nos territórios indígenas, assegurando a 

garantia de direitos sociais e territoriais, bem como 

com medidas específicas de vigilância sanitária e 

epidemiológica para prevenção do contágio e da 

disseminação da COVID-19. 

Patrus Ananias MG PT 30/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 1294/2020 Dispõe sobre a redução proporcional e suspensão das 

obrigações das mensalidades na rede privada de 

ensino superior durante a pandemia do COVID-19. 

Benedita da 

Silva 

RJ PT 31/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 1292/2020 Veda o reajuste de tarifas de energia elétrica, água, 

esgoto e telecomunicações durante o ano de 2020 e dá 

outras providências. 

Helder 

Salomão 

ES PT 31/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 
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 PL 1336/2020 Dispõe sobre medidas emergenciais de amparo aos 

pescadores, aquicultores e marisqueiras do Brasil para 

mitigar os impactos socioeconômicos da pandemia do 

COVID- 19, durante o período de vigor do estrado de 

calamidade pública no país, e dá outras providências. 

José Airton 

Félix Cirilo 

CE PT 31/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 1309/2020 Acrescenta os §§ 7º-B e 7º-C ao art. 3º da Lei nº 13.979, 

de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus 

responsável pelo surto de 2019. 

José 

Guimarães 

CE PT 31/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 910/2020 Insere dispositivos na Lei n° 13.979 de 06 de fevereiro 

de 2020 para instituir o Seguro Desemprego 

Extraordinário enquanto perdurar o estado de 

emergência de saúde internacional. 

Rubens Otoni GO PT 24/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 904/2020 Insere dispositivos na Lei n° 13.979 de 06 e fevereiro de 

2020 para instituir o Seguro Emergencial de Renda 

enquanto perdurar o estado de emergência de saúde 

internacional. 

Rubens Otoni GO PT 24/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 913/2020 Insere dispositivos na Lei n° 13.979 de 06 e fevereiro de 

2020 para estabelecer mecanismos de apoio da União 

aos Municípios enquanto perdurar o estado de 

emergência de saúde internacional. 

Rubens Otoni GO PT 24/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 1323/2020 Institui o Programa Emergencial de apoio às empresas 

em decorrência do estado de emergência internacional 

em razão do novo coronavírus, com o objetivo de 

garantir a proteção ao emprego das empresas 

alcançadas por medidas de suspensão total ou de 

redução significativa de suas atividades. 

Enio Verri 

;José 

Guimarães 

;Joseildo 

Ramos ;Marília 

Arraes 

;Alexandre 

Padilha ;Rui 

Falcão ;Helder 

Salomão 

;Margarida 

Salomão ;Nilto 

Tatto 

;Vicentinho 

;Leonardo 

Monteiro 

;Patrus 

Ananias ;José  

PR;CE

;BA;P

E;SP;S

P;ES;

MG;S

P;SP;

MG;M

G;AM

;PA;B

A;DF;

MG;M

G;CE; 

PT;PT;P

T;PT;PT;

PT;PT;P

T;PT;PT;

PT;PT;P

T;PT;PT;

PT;PT;P

T;PT;PT;

PT;PT;P

T;PT;PT;

PT;PT;P

T;PT;PT;

PT;PT;P

T;PT;PT;

PT;PT;P

T 

31/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 
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   Ricardo 

;Airton Faleiro 

;Jorge Solla 

;Erika Kokay 

;Padre João 

;Paulo Guedes 

;Luizianne Lins 

;Paulo Pimenta 

;Gleisi 

Hoffmann 

;Waldenor 

Pereira ;Frei 

Anastacio 

Ribeiro 

;Valmir 

Assunção ;Zé 

Carlos ;Rejane 

Dias ;Bohn 

Gass ;Maria do 

Rosário 

;Marcon 

;Arlindo 

Chinaglia 

;Célio Moura 

;Rubens Otoni 

;Natália 

Bonavides  e 

Outros. 

RS;PR;

BA;PB

;BA;M

A;PI;R

S;RS;R

S;SP;T

O;GO

;RN;M

T;SC;

PE;SE

;AL 

    

   PL 1482/2020 Estabelece critérios de distribuição e comercialização 

do gás de cozinha para a população de baixa renda 

enquanto vigorar o estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo Nº 6, de 20 de 

março de 2020, em decorrência da pandemia do Covid-

19. 

Rogério 

Correia 

MG PT 02/04/2020   

   PL 918/2020 Concede à pessoa natural de baixa renda o 

ressarcimento de créditos equivalentes a 50% dos 

tributos incidentes sobre produção ou comercialização 

de bens e serviços adquiridos. 

José 

Guimarães 

CE PT 24/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

                       

 Proposições Ementa Autor UF Partido Apresentação Situação  

  (CDPEB), referente às comunidades quilombolas do 

município de Alcântara no Estado do Maranhão. 
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 PL 1299/2020 Altera a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 para 

definir mecanismo de financiamento específico, 

fortalecimento da rede SUS e medidas emergenciais 

para o enfrentamento de pandemias e calamidades em 

saúde pública junto aos povos indígenas no Brasil. 

Joenia 

Wapichana 

;Airton Faleiro 

;Rodrigo 

Agostinho 

;Patrus 

Ananias 

;Fernanda 

Melchionna 

;Alexandre 

Padilha 

;Tabata 

Amaral 

;Carmen 

Zanotto 

;Natália 

Bonavides 

RR;PA

;SP;M

G;RS;

SP;SP;

SC;R

N 

REDE;P

T;PSB;P

T;PSOL;

PT;PDT;

CIDAD

ANIA;PT 

31/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 1499/2020 Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 

dispõesobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente do 

coronavírus, para dispensar temporariamente o 

pagamento dos pedágios rodoviários para veículos de 

carga. 

José 

Guimarães 

CE PT 03/04/2020   

   PL 1506/2020 Destina recursos provenientes de aplicações de multas 

e delações premiadas para a aquisição de produtos e 

equipamentos médicos para o combate ao coronavirus. 

Rejane Dias PI PT 03/04/2020   

   PL 763/2020 Autoriza o Poder Executivo a conceder parcelamento 

de dívida e desconto em dívida de empresas MEI e ME 

no período de restrição à movimentação e contato pelo 

motivo da Pandemia Covid-19 (Corona vírus). 

Reginaldo 

Lopes 

MG PT 19/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 744/2020 Dispõe sobre o pagamento do adicional de 

insalubridade no percentual de 40% a todo trabalhador 

da saúde cujas instituições em que trabalham estejam 

vinculadas ao atendimento de pacientes infectados pelo 

COVID-19 (Coronavirus). 

José Ricardo 

;Carlos Veras 

AM;P

E 

PT;PT 18/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 765/2020 Autoriza o Poder Executivo a conceder perdão de 

dívida de hospitais privados sem fins lucrativos sem 

certificado de CEBAS que disponibilizarem leitos SUS 

para o tratamento da COVID-19. 

Reginaldo 

Lopes 

MG PT 19/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 
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 PL 1305/2020 Dispõe sobre o Plano Emergencial para Enfrentamento 

ao coronavírus nos territórios indígenas, assegurando a 

garantia de direitos sociais e territoriais, bem como 

com medidas específicas de vigilância sanitária e 

epidemiológica para prevenção do contágio e da 

disseminação da COVID-19. 

Talíria Petrone 

;Airton Faleiro 

;David 

Miranda 

;Rodrigo 

Agostinho 

;Túlio Gadêlha 

;Professora 

Rosa Neide 

;Natália 

Bonavides 

RJ;PA;

RJ;SP;

PE;M

T;RN 

PSOL;PT

;PSOL;P

SB;PDT;

PT;PT 

31/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 1288/2020 Altera a Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, para 

determinar que durante o período de calamidade 

pública os planos de saúde não sejam suspensos ou 

rescindidos por falta de pagamento. 

Mariana 

Carvalho 

;Hiran 

Gonçalves ;Dr. 

Frederico 

;Alexandre 

Padilha ;Dr. 

Zacharias Calil 

;Carmen 

Zanotto 

;Tabata 

Amaral 

RO;R

R;MG;

SP;G

O;SC;

SP 

PSDB;PP

;PATRIO

TA;PT;D

EM;CID

ADANIA

;PDT 

30/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 1070/2020 Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe 

sobre a saúde suplementar, para proibir reajustes de 

planos de saúde durante epidemias de grande 

proporção. 

Benedita da 

Silva 

RJ PT 26/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 1322/2020 Dispõe sobre medidas emergenciais de amparo aos 

agricultores familiares do Brasil para mitigar os 

impactos socioeconômicos da pandemia do COVID-19, 

durante o período de vigor do estrado de calamidade 

pública no país, e dá outras providências. 

Enio Verri 

;Zeca Dirceu 

;Rogério 

Correia 

;Helder 

Salomão 

;Marília Arraes 

;Rui Falcão 

;Nilto Tatto 

;Vicentinho 

;Alexandre 

Padilha ;Patrus 

Ananias ;José 

Ricardo 

;Leonardo 

Monteiro ; 

PR;PR

;MG;E

S;PE;S

P;SP;S

P;SP;

MG;A

M;MG

;CE;B

A;BA;

DF;SP

; 

PT;PT;P

T;PT;PT;

PT;PT;P

T;PT;PT;

PT;PT;P

T;PT;PT;

PT;PT;P

T;PT;PT;

PT;PT;P

T;PT;PT;

PT;PT;P

T;PT 

31/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 
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   José 

Guimarães 

;Joseildo 

Ramos ;Jorge 

Solla ;Erika 

Kokay 

;Alencar 

Santana Braga 

;Arlindo 

Chinaglia 

;Luizianne Lins 

;Natália 

Bonavides 

;Padre João 

;Professora 

Rosa Neide ;Zé 

Carlos ;Paulão 

;Waldenor 

Pereira ;Gleisi 

Hoffmann ;Frei 

Anastacio 

Ribeiro 

;Carlos Veras 

;Valmir 

Assunção 

SP;CE

;RN;M

G;MT;

MA;A

L;BA;

PR;PB

;PE;B

A 

    

   PL 789/2020 Estabelece auxílio financeiro para microempresas 

durante a situação de pandemia do vírus COVID-19. 

Natália 

Bonavides 

;Rejane Dias 

RN;PI PT;PT 19/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 1142/2020 Dispõe sobre medidas urgentíssimas de apoio aos 

povos indígenas em razão do novo coronavírus (Covid-

19). 

Professora 

Rosa Neide 

;José 

Guimarães 

;Camilo 

Capiberibe 

;Joenia 

Wapichana 

;Áurea 

Carolina ;João 

Daniel ;Célio 

Moura 

;Fernanda  

MT;C

E;AP;

RR;M

G;SE;

TO;RS

;AM;S

P 

PT;PT;P

SB;RED

E;PSOL;

PT;PT;P

SOL;PT;

PT 

27/03/2020   
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   Melchionna 

;José Ricardo 

;Alexandre 

Padilha 

     

   PL 1291/2020 Assegura medidas de combate e prevenção à violência 

doméstica previstas na Lei 11.340 de 7 de agosto de 

2006 - Lei Maria da Penha - e no Código Penal durante a 

vigência da Lei n° 13.979 de 6 de fevereiro de 2020 ou 

durante a declaração de estado de emergência de 

caráter humanitário e sanitário em território nacional. 

Maria do 

Rosário 

;Professora 

Rosa Neide 

;Margarida 

Salomão 

;Mariana 

Carvalho 

;Luizianne Lins 

;Gleisi 

Hoffmann 

;Dra. Soraya 

Manato 

RS;MT

;MG;R

O;CE;

PR;ES 

PT;PT;P

T;PSDB;

PT;PT;P

SL 

30/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 1321/2020 Cria a Linha de Garantia de Capital de Giro e Emprego 

(LGCGE) a fim de assegurar condições de 

enfrentamento da crise financeira e a queda abrupta do 

nível de atividade econômica, no curso de estado de 

calamidade pública reconhecido pelo Decreto 

Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

Enio Verri 

;Joseildo 

Ramos ;Helder 

Salomão 

;Rogério 

Correia ;Zeca 

Dirceu 

;Margarida 

Salomão 

;Marília Arraes 

;Vicentinho 

;Nilto Tatto 

;Patrus 

Ananias ;José 

Ricardo 

;Alexandre 

Padilha 

;Leonardo 

Monteiro 

;Airton Faleiro 

;José 

Guimarães 

;Alencar 

Santana Braga 

;Jorge Solla 

;Paulo Guedes 

;Luizianne  

PR;BA

;ES;M

G;PR;

MG;P

E;SP;S

P;MG;

AM;S

P;MG;

PA;C

E;SP;B

A;MG

;CE;R

S;MG;

SP;G

O;TO;

RN;M

T;AL;

MA;B

A; 

PT;PT;P

T;PT;PT;

PT;PT;P

T;PT;PT;

PT;PT;P

T;PT;PT;

PT;PT;P

T;PT;PT;

PT;PT;P

T;PT;PT;

PT;PT;P

T;PT;PT;

PDT;PT 

31/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 
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   Lins ;Paulo 

Pimenta 

;Padre João 

;Arlindo 

Chinaglia 

;Rubens Otoni 

;Célio Moura 

;Natália 

Bonavides 

;Professora 

Rosa Neide 

;Paulão ;Zé 

Carlos 

;Waldenor 

Pereira ;Frei 

Anastacio 

Ribeiro ;André 

Figueiredo 

;Valmir e 

Outros. 

PB;CE

;BA 

    

   PL 1370/2020 Institui o Programa Emergencial de Proteção ao 

Emprego e às Empresas em decorrência do estado de 

emergência internacional pelo novo coronavírus, 

identificado como SARS-CoV-2, com o objetivo de 

garantir a proteção ao emprego, e cria a Linha de 

Garantia de Capital de Giro e Emprego (LGCGE) a fim 

de assegurar condições de enfrentamento da crise 

financeira e queda abrupta do nível de atividade 

econômica, no curso de estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de mar 

... 

José 

Guimarães 

CE PT 01/04/2020   

   INC 157/2020 Sugere ao excelentíssimo Senhor Presidente República 

a adoção de PROPOSTAS DO CAMPO PARA 

ENFRENTAR A CRISE DA SAÚDE E A CRISE 

ECONOMICA POR CONTA CORONAVÍRUS. 

João Daniel 

;Paulo Teixeira 

SE;SP PT;PT 18/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      INC 279/2020 Sugere ao Poder Executivo, por meio do Ministério da 

Economia, providências necessárias para liberação 

com prioridade das emendas parlamentares da área 

saúde para este ano de 2020, para o efetivo 

enfrentamento à Pandemia do Coronavírus - Covid-19. 

José Ricardo AM PT 30/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   INC 280/2020 Sugere a adoção de medidas para o licenciamento 

compulsório de insumos destinados ao enfrentamento 

da COVID-19. 

Paulo Teixeira SP PT 30/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da  
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       Câmara dos 

Deputados 

 

   PDL 92/2020 Susta, nos termos do art. 49, V, da Constituição Federal, 

o art. 4º da Portaria nº 419/PRES/FUNAI de 17 de Março 

de 2020, que estabelece medidas temporárias de 

prevenção à infecção e propagação do novo 

Coronavírus (COVID-19) no âmbito da FUNAI. 

José Ricardo 

;Airton Faleiro 

AM;P

A 

PT;PT 23/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 885/2020 Dispõe sobre a proibição da suspensão do 

fornecimento de energia elétrica e dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário por 

inadimplência dos usuários residenciais durante a 

vigência da situação de emergência de saúde pública 

decorrente da pandemia causada pelo coronavírus, 

alterando a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

Mariana 

Carvalho 

;Patricia 

Ferraz ;Dra. 

Soraya Manato 

;Dr. Zacharias 

Calil ;Hiran 

Gonçalves 

;Carmen 

Zanotto 

;Tabata 

Amaral 

;Alexandre 

Serfiotis 

;Alexandre 

Padilha 

RO;A

P;ES;

GO;R

R;SC;

SP;RJ;

SP 

PSDB;P

ODE;PS

L;DEM;

PP;CID

ADANIA

;PDT;PS

D;PT 

23/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PDL 99/2020 Susta, nos termos do art. 49, V, da Constituição, a 

aplicação da Portaria nº 34, de 9 de março de 2020. 

Helder 

Salomão 

ES PT 24/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 816/2020 Cria o Auxílio Emergencial Pecuniário às pessoas em 

situação de vulnerabilidade social e econômica que 

especifica, em decorrência do estado de emergência 

internacional pelo novo coronavírus. 

Valmir 

Assunção 

;Professora 

Rosa Neide 

BA;M

T 

PT;PT 23/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 1434/2020 Prevê a anistia das parcelas de financiamentos do 

Programa Minha Casa Minha - PMCMV em caso de 

pandemia reconhecida pela Organização Mundial de 

Saúde - OMS. 

João Daniel SE PT 01/04/2020   

   PL 740/2020 Define medidas econômicas e sociais visando a 

mitigação dos efeitos da pandemia do novo coronavírus 

- COVID 19 

Alencar 

Santana Braga 

;Professora 

Rosa Neide 

SP;MT PT;PT 18/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 
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 PL 1435/2020 Prevê a anistia das parcelas de financiamentos e 

empréstimos de pessoas físicas que recebam até três 

salários mínimos em caso de pandemia reconhecida 

pela Organização Mundial de Saúde - OMS. 

João Daniel SE PT 01/04/2020   

   PL 742/2020 Suspende o pagamento de parcelas de empréstimos de 

Cooperativas Solidárias, Empreendimentos Econômicos 

Solidários, Micro Empreendedores Individuais e Micro 

e Pequenas Empresas. 

Helder 

Salomão 

ES PT 18/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 1075/2020 Dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor 

cultural, enquanto as medidas de isolamento ou 

quarentena estiverem vigentes, de acordo com a Lei nº 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

Benedita da 

Silva ;Joenia 

Wapichana 

;Marília Arraes 

;David 

Miranda 

;Edmilson 

Rodrigues 

;Natália 

Bonavides 

;Fernanda 

Melchionna 

;Airton Faleiro 

;Lídice da 

Mata ;Paulo 

Teixeira 

;Marcelo 

Freixo ;Túlio 

Gadêlha 

;Margarida 

Salomão 

;Sâmia Bomfim 

;Luiza 

Erundina 

;Alexandre 

Padilha 

RJ;RR;

PE;RJ;

PA;RN

;RS;P

A;BA;

SP;RJ;

PE;M

G;SP;

SP;SP 

PT;RED

E;PT;PS

OL;PSO

L;PT;PS

OL;PT;P

SB;PT;P

SOL;PD

T;PT;PS

OL;PSO

L;PT 

26/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 832/2020 Altera a Lei nº 13.979 de 2020 para instituir, na forma 

que disciplina, o Comitê Nacional de Articulação das 

ações de Enfrentamento ao Coronavírus e 

Monitoramento dos casos e dos impactos do Covid-19 

em todos os entes federados. 

José Ricardo AM PT 23/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 834/2020 Concede aos usuários residenciais de baixa renda dos 

serviços públicos de abastecimento de água potável e 

esgotamento sanitário e de distribuição  

Arlindo 

Chinaglia 

SP PT 23/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da  
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  de energia elétrica a opção pelo diferimento do 

pagamento dos débitos correspondentes às faturas 

vencidas ou a vencer no período de situação 

emergencial de saúde pública causada pela pandemia 

do vírus Covid-19, e dá outras providências. 

    Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 1134/2020 Estabelece garantia de emprego ou pagamento de 

seguro-desemprego às empregadas domésticas, aos 

empregados de micro e pequenas empresas e aos 

pescadores artesanais. 

Carlos Veras PE PT 27/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 844/2020 Estabelece regras específicas de concessão imediata 

de benefícios previdenciários e assistenciais no 

período de vigência do estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6, de 2020. 

Carlos Veras PE PT 23/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 1089/2020 Dispõe sobre a concessão de benefícios emergenciais 

aos trabalhadores do setor cultural a ser adotado 

durante o Estado de Emergência em Saúde que trata a 

Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e dá outras 

providências. 

José 

Guimarães 

;André 

Figueiredo 

;Fernanda 

Melchionna 

;Perpétua 

Almeida 

;Alessandro 

Molon 

CE;C

E;RS;

AC;RJ 

PT;PDT;

PSOL;P

CdoB;P

SB 

26/03/2020 Aguardando 

Apensação 

 

      PL 752/2020 Dispõe sobre a fiscalização sanitária e epidemiológica 

dos passageiros do transporte interestadual. 

Arlindo 

Chinaglia 

SP PT 19/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 762/2020 Autoriza o Poder Executivo a conceder empréstimo 

através do BNDES a juros zero a hospitais sem fins 

lucrativos SUS para amortizar 100% das dívidas de 

empréstimos com outros bancos para que possam 

substituir as dívidas com cobrança de juros por dividas 

a juros zero com o intuito de ajudar os hospitais sem fins 

lucrativos SUS no tratamento da COVID-19. 

Reginaldo 

Lopes 

MG PT 19/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 764/2020 Autoriza o Poder Executivo a conceder empréstimo 

através do BNDES a juros 0 a hospitais sem fins 

lucrativos SUS para que possam disponibilizar e 

estruturar novos leitos SUS para o tratamento da 

COVID-19. 

Reginaldo 

Lopes 

MG PT 19/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 
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 PL 787/2020 Dispõe sobre o Auxílio Emergencial Financeiro 

destinado a agricultores familiares e empreendedores 

familiares rurais em situação de isolamento ou 

quarentena, em razão da pandemia do COVID-19. 

Natália 

Bonavides 

RN PT 19/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 792/2020 Altera a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, 

acrescentando os incisos IX e X ao Art. 3º da Lei 13.979, 

de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 

medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus responsável 

pelo surto de 2019. 

Zeca Dirceu PR PT 20/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   RIC 336/2020 Solicita informações ao Ministro Jorge Antônio de 

Oliveira Francisco, Chefe da Secretária-geral da 

Presidência da República. 

Rogério 

Correia 

MG PT 31/03/2020 Aguardando 

Parecer 

 

   PL 923/2020 Dispõe sobre a criação do Fundo Emergencial de 

Enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19), enquanto 

perdurar a situação de calamidade pública. 

Assis Carvalho PI PT 24/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 925/2020 Determina que os recursos públicos aplicados em 

Publicidade de Utilidade Pública sejam aplicados no 

combate à pandemia do coronavirus. 

Assis Carvalho PI PT 24/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 964/2020 Regulamenta o disposto no artigo 153, VII, da 

Constituição Federal, para instituir o Imposto sobre 

Grandes Fortunas e dá outras providências. 

Helder 

Salomão 

ES PT 24/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      RIC 295/2020 Requer informações ao Sr. Ministro da Saúde acerca dos 

procedimentos fiscalizatórios adotados para o controle 

da transmissão do vírus SARS-Cov-2. 

Arlindo 

Chinaglia 

SP PT 19/03/2020 Aguardando Envio 

ao Executivo 

 

   RIC 277/2020 Requer informações ao Senhor Ministro da Educação 

Abraham Weintraub, sobre a publicação de edital para 

a realização do Exame Nacional de Revalidação de 

Diplomas Médicos (Revalida) de 2020. 

Zeca Dirceu PR PT 18/03/2020 Aguardando Envio 

ao Executivo 

 

   PL 681/2020 Dispõe sobre a criação de benefícios financeiros no 

âmbito do Programa Bolsa Família, devidos durante a 

suspensão das atividades escolares provocada pela 

pandemia do vírus Covid-19. 

Natália 

Bonavides 

RN PT 17/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 
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 PL 683/2020 Estabelece a suspenção de cobrança de juros e multas 

em razão do Corona Vírus - COVID-19. 

João Daniel SE PT 17/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 721/2020 Cria o Auxílio Emergencial Pecuniário para pessoas 

cadastradas junto ao regime MEI - Microempreendedor 

Individual -, regido pela Lei Complementar nº. 

123/2006, enquanto perdurar a vigência da Lei 

13.979/2020. 

Margarida 

Salomão ;Enio 

Verri 

;Professora 

Rosa Neide 

MG;P

R;MT 

PT;PT;P

T 

18/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 651/2020 Dispõe sobre medidas de proteção ao emprego durante 

situação de pandemia. 

Natália 

Bonavides 

RN PT 17/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 658/2020 Dispõe sobre Financiamento Imobiliário de imóveis 

urbanos em situação de emergência sanitária. 

Helder 

Salomão 

ES PT 17/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 957/2020 Estabelece a redução emergencial de valores de 

locação de imóveis comerciais urbanos e dá outras 

providências. 

Helder 

Salomão 

ES PT 24/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 666/2020 Dispõe sobre a distribuição gratuita, por parte do 

Ministério da Saúde, de álcool gel antisséptico. 

Helder 

Salomão 

ES PT 17/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 659/2020 Dispõe sobre a isenção de cobrança de tarifa de 

energia elétrica, água e esgotamento sanitário em 

situação de emergência sanitária. 

Helder 

Salomão 

ES PT 17/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 682/2020 Dispõe sobre o benefício de prestação continuada 

temporário durante a pandemia do COVID-19. 

Natália 

Bonavides 

RN PT 17/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 805/2020 Suspende-se por 120 dias, a contar de 1º de março do 

corrente ano, a obrigatoriedade da manutenção das 

metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos 

prestadores de serviço de saúde no âmbito do SUS - 

Sistema Único de Saúde. 

Pedro 

Westphalen 

;Jorge Solla 

RS;BA PP;PT 23/03/2020 Aguardando 

Apreciação pelo 

Senado Federal 
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 INC 202/2020 Solicita ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 

e Comunicações (MCTIC) a suspensão imediata dos 

serviços prestados pela Empresa Brasileira de Correios 

e Telégrafos, salvo os serviços essenciais ligados 

diretamente ao enfrentamento da Covid-19. 

Rogério 

Correia 

MG PT 24/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 680/2020 Acrescenta parágrafo ao Art. 24 da Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional. 

Maria do 

Rosário 

RS PT 17/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      INC 197/2020 Requer o envio de Indicação para o Ministro da 

Economia, Sr Paulo Roberto Nunes Guedes, sugerindo 

que o produto Álcool em Gel 70% Antisséptico seja 

equiparado, quanto aos tributos, e momentaneamente 

aos itens da cesta básica, tendo assim isenção 

tributária. 

AÇÕES 

PREVENTIVAS 

CORONAVIRU

S NO 

BRASIL;Jorge 

Solla 

BA PT 23/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 922/2020 Dispõe sobre o Cartão de Pagamento do Governo 

Federal. 

Assis Carvalho PI PT 24/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 657/2020 Disciplina as relações de trabalho em situação de 

emergência sanitária. 

Helder 

Salomão 

ES PT 17/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      INC 167/2020 Sugere que priorize o pagamento de recursos de resto 

a pagar e convenios firmados entre Governo Federal e 

os hospitais filantropicos inclusive depriorizando as 

emendas parlamentares que não sejam para saúde 

devido a necessidade de combate ao efeitos do COVID-

16. 

Reginaldo 

Lopes 

MG PT 19/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   REQ 461/2020 Requer a mesa diretora a implementação de propostas 

para o enfrentamento aos problemas ocasionados pela 

pandemia do Corona Vírus - COVID-19 no campo e na 

cidade. 

João Daniel SE PT 17/03/2020   

   PLP 29/2020 Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006 - Simples Nacional para conceder isenção 

Tributária para Micro Empreendedor Individual e Micro 

e Pequenas Empresas em situação de emergência 

sanitária. 

Helder 

Salomão 

ES PT 17/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   INC 129/2020 Sugere ao Poder Executivo, por meio do Ministério da 

Saúde, providências legislativas necessárias para a 

revogação da Emenda Constitucional nº 95/2016, que 

reduziu os investimentos da saúde,  

José Ricardo AM PT 17/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos  
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  bem como a liberação com prioridade das emendas 

parlamentares da área saúde para este ano de 2020, 

para o efetivo enfrentamento à Pandemia do 

Coronavírus. 

    Deputados  

   RIC 213/2020 Requer informações sobre medidas adotadas para 

conter a disseminação do coronavírus nCov-2019 no 

território nacional. 

Rejane Dias PI PT 11/03/2020 Aguardando 

Resposta 

 

   PL 893/2020 Altera a Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986 

(Código Brasileiro de Aeronáutica), para dispor sobre a 

obrigatoriedade de atendimento, pelos operadores 

aeroportuários, de recomendações técnicas expedidas 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); 

e a Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 (Lei 

Coronavírus 2019), para dispor sobre a instalação de 

dispositivos para medição de temperatura 

depassageiros emaeroportosdomésticos e 

internacionais. 

José 

Guimarães 

CE PT 24/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 895/2020 Altera à Lei n.° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para 

isentar do pagamento do Imposto de Renda os 

trabalhadores envolvidos no enfrentamento ao 

Coronavírus COVID 19 e em outras situações de 

Calamidade Pública decretados pelo Governo Federal 

e dá outras providências. 

Rejane Dias PI PT 24/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 896/2020 Altera a Lei n° 12.529, de 30 de novernvo de 2011, para 

estabelece medicas abusivas a elevação dos preços dos 

medicamentos e suprimentos em casos de pandemias, 

epidemias ou estado de Calamidade Pública e dá outras 

providências. 

Rejane Dias PI PT 24/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 745/2020 Altera a Lei nº 10.836, de 09 de janeiro de 2004 para 

estabelecer complementação financeira no valor da 

parcela do beneficio do Programa Bolsa Família, em 

razão da pandemia do Coronavírus (Covid-19). 

José Ricardo AM PT 18/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 747/2020 Dispõe sobre as atividades econômicas relativas ao 

álcool gel. 

Adriana 

Ventura 

;Mariana 

Carvalho 

;Vinicius Poit 

;Alexis 

Fonteyne 

;Alexandre 

Padilha 

;Carmen 

Zanotto 

SP;RO

;SP;SP

;SP;S

C 

NOVO;P

SDB;NO

VO;NO

VO;PT;

CIDAD

ANIA 

18/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 
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 PL 902/2020 Altera dispositivos na Lei n° 8080 de 19 de setembro de 

1990 para dispor sobre o atendimento domiciliar no 

âmbito do SUS nos casos de isolamento social. 

Rubens Otoni GO PT 24/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 749/2020 Acrescenta o artigo 3º-B, a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro 

de 1990 para garantir benefício do seguro-desemprego 

aos trabalhadores no período da pandemia do 

coronavírus (Covid-19). 

José Ricardo AM PT 18/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 905/2020 Insere dispositivos na Lei n° 13.979 de 06 e fevereiro de 

2020 para dispor sobre a suspensão da cobrança dos 

impostos e contribuições abrangidos pelo Simples 

Nacional do Microempreendedor Individual. 

Rubens Otoni GO PT 23/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PDL 117/2020 Susta os efeitos da Portaria nº 1.122, de 19 de março de 

2020, que “define as prioridades, no âmbito do 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC), no que se refere a projetos de 

pesquisa, de desenvolvimento de tecnologias e 

inovações, para o período 2020 a 2023”. 

Maria do 

Rosário 

RS PT 27/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   RIC 329/2020 Requer informações ao Senhor Ministro de Estado da 

Educação relativas à realização do exame Revalida no 

primeiro semestre de 2020, em cumprimento ao 

disposto na Lei nº 13.959, de 18 de dezembro de 2019. 

Paulo Teixeira SP PT 30/03/2020 Aguardando Envio 

ao Executivo 

 

   PDL 120/2020 Susta os efeitos da Portaria Nº 34/2020, que "redefine as 

condições para fomento a cursos de pós-graduação 

stricto sensu (mestrado e doutorado) pela Diretoria de 

Programas e Bolsas no País da CAPES". 

João Daniel SE PT 27/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 940/2020 Eleva a alíquota da Contribuição Social Sobre o Lucro 

Líquido - CSLL em relação às pessoas jurídicas de 

Seguros Privados e de Capitalização e às referidas nos 

incisos I a VII, IX e X do § 1º do art. 1º da Lei 

Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, em 

caráter temporário com reversão integral, no ano de 

2020, dos recursos para programas de renda mínima e 

saúde. 

Helder 

Salomão 

ES PT 24/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 1176/2020 Dispõe sobre a isenção total de impostos nos itens que 

especifica, durante o estado de emergência sanitária 

em decorrência da pandemia causada pelo novo 

coronavírus. 

Jorge Solla 

;Patricia 

Ferraz ;Dr. 

Zacharias Calil 

;Dra.  

BA;AP

;GO;E

S;RR; 

PT;POD

E;DEM;

PSL;PP;

CIDAD

A 

29/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 
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   Soraya Manato 

;Hiran 

Gonçalves 

;Carmen 

Zanotto 

;Mariana 

Carvalho 

;Alexandre 

Padilha 

SC;R

O;SP 

NIA;PSD

B;PT 

   

   PL 1341/2020 Dispõe sobre a redução em 50% do valor do botijão de 

gás para famílias de baixa renda, desempregados, 

micro e pequenas empresas, hospitais públicos e 

instituições de saúde filantrópicas , durante o estado de 

emergéncia sanitária em decorréncia da pandemia 

causada pelo COVID-19 ( coronavirus); 

José Airton 

Félix Cirilo 

CE PT 31/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 1316/2020 Altera a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 

dos serviços correspondentes e dá outras providências, 

para incluir o parágrafo-único e incisos no artigo 15 

regulamentando a requisição de que trata o inciso XIII 

do referido dispositivo. 

Alexandre 

Padilha 

SP PT 31/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PLP 59/2020 Regulamenta o disposto no art. 153, inciso VII, da 

Constituição Federal, para instituir o Imposto sobre 

Grandes Fortunas. 

Marcon RS PT 26/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 1254/2020 Dispõe sobre a unificação, em lista única por Unidade 

Federada, de todos os pacientes atendidos nos serviços 

de saúde que tenham indicação de internação, para 

ocupação dos leitos hospitalares vagos em estrita 

observância à ordem de chegada. 

Arlindo 

Chinaglia 

SP PT 30/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 1303/2020 Altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 

instituindo a opção pelo regime de teletrabalho aos 

servidores de órgãos e entidades da administração 

pública federal quando em período de emergência em 

saúde pública. 

Luizianne Lins CE PT 31/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 1325/2020 Inclui o § 2º, no Art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 

4 de maio de 2000, a fim de que, seja determinada a 

suspensão do prazo de entrega do SIAPC/PAD - Sistema 

de Informações para Auditoria e Prestação de Contas e 

todas as demais  

Paulo Pimenta RS PT 31/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 
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  obrigações correlatas, em razão do estado de 

emergência internacional pelo novo coronavírus, 

identificado como SARS-CoV-2. 

      

   PL 1216/2020 Dispõe sobre a necessidade de prorrogar os 

pagamentos aos beneficiados pelo INSS por 90 dias, 

devido ausência de condições sanitárias para realizar 

pericias presenciais em casos de decreto de 

calamidade pública em âmbito nacional. 

Patricia Ferraz 

;Carmen 

Zanotto 

;Alexandre 

Padilha 

AP;SC

;SP 

PODE;C

IDADAN

IA;PT 

30/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 1311/2020 Dispõe sobre a redução proporcional e suspensão das 

obrigações das mensalidades na rede privada de 

ensino superior durante a pandemia do COVID-19. 

Benedita da 

Silva 

RJ PT 31/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 903/2020 Dispõe sobre a suspensão no corte de fornecimento de 

água, energia e gás até 31/12/2020. 

Rubens Otoni GO PT 24/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 1456/2020 Assegura a manutenção de bolsas e auxílios aos 

estudantes das instituições federais de educação 

superior, durante a pandemia de coronavírus. 

José 

Guimarães 

CE PT 02/04/2020   

   PL 1458/2020 Estabelece medidas excepcionais de proteção à mulher 

e para o enfrentamento à violência doméstica e familiar 

com fundamento nos dispositivos da Lei 11.340 de 7 de 

agosto de 2006 – Lei Maria da Penha, durante o estado 

de calamidade pública previsto pelo Decreto 

Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em razão da 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (Covid-19); 

altera a Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993 e dá 

outras providências. 

Erika Kokay DF PT 02/04/2020   

   PL 1471/2020 Dispõe sobre medidas excepcionais a serem adotadas 

durante as situações de emergência pública de que 

trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, relativas 

ao prazo de apresentação das obrigações acessórias 

contábeis e fiscais, bem como, procedimentos relativos 

a cobrança de multas e juros por atraso de pagamento 

das obrigações fiscais e financeiras a que se refere 

Nilto Tatto SP PT 02/04/2020   

   PL 914/2020 Proíbe o corte de fornecimento dos serviços públicos 

de energia elétrica, telefonia, gás e de água e esgoto, 

prestados ao consumidor, bem como suspende a 

cobrança desses serviços,  

Marcon RS PT 24/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos  
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  durante o estado de calamidade pública reconhecido 

pelo Congresso Nacional. 

    Deputados  

   PL 753/2020 Dispõe sobre a requisição administrativa, pelo Poder 

Público, de bens móveis, imóveis, serviços e insumos 

de saúde, de propriedade particular, para utilização em 

serviços de saúde destinados ao combate à pandemia. 

Arlindo 

Chinaglia 

SP PT 19/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 1320/2020 Altera o art. 71 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, 

para tratar de licença compulsória nos casos de 

emergência nacional decorrentes de declaração de 

emergência de saúde pública de importância nacional 

ou de importância internacional. 

Alexandre 

Padilha 

SP PT 31/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 1481/2020 Dispõe sobre a suspensão da cobrança de empréstimos 

pessoais, consignados, financiamento imobiliário de 

imóveis urbanos e rurais e financiamentos no âmbito do 

Programa Minha Casa Minha Vida - MCMV, com 

objetivo de mitigar os impactos socieconômicos da 

pandemia do COVID-19. 

Marcon RS PT 02/04/2020   

   INC 316/2020 Sugere a adoção de providências para a suspensão da 

cobrança de juros de mora relativos ao atraso no 

pagamento de parcelas dos financiamentos feitos por 

pessoas naturais, desde o início do período de estado 

de calamidade pública causado pela pandemia do 

Covid-19 até sessenta dias após o seu término, previsto 

pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020. 

Nilto Tatto SP PT 02/04/2020   

   PL 1462/2020 Altera o art. 71 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, 

para tratar de licença compulsória nos casos de 

emergência nacional decorrentes de declaração de 

emergência de saúde pública de importância nacional 

ou de importância internacional. 

Alexandre 

Padilha 

;Carmen 

Zanotto 

SP;SC PT;CID

ADANIA 

02/04/2020   

   PDL 129/2020 Susta, nos termos do art. 49, V, da Constituição, a 

aplicação do Decreto nº 10.283, de 20 de março de 

2020. 

Helder 

Salomão 

ES PT 30/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 760/2020 Dispõe sobre medidas adicionais para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus responsável 

pelo surto de 2019, a fim de proteger populações 

especialmente vulneráveis. 

Arlindo 

Chinaglia 

SP PT 19/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 
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 PL 1161/2020 Garante piso de transferência de recursos do FPE e FPM 

devido aos efeitos financeiros provocados pela 

pandemia do Coronavírus (COVID-19). NOVA EMENTA: 

Concede auxílio financeiro emergencial aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios para reforço dos 

fundos de participação de que trata o art. 159 da 

Constituição Federal e suspende obrigações dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devido 

aos efeitos financeiros provocados pela emergência de 

saúde pública de importância internaci ... 

Efraim Filho 

;Arthur Lira 

;Fred Costa 

;Joice 

Hasselmann 

;Enrico Misasi 

;Enio Verri 

;Luis Tibé 

;Diego 

Andrade ;Léo 

Moraes ;José 

Guimarães 

;Pedro Lucas 

Fernandes 

;Perpétua 

Almeida 

;Carlos 

Sampaio 

;André 

Figueiredo 

PB;AL

;MG;S

P;SP;P

R;MG;

MG;R

O;CE;

MA;A

C;SP;

CE 

DEM;PP

;PATRIO

TA;PSL;

PV;PT;A

VANTE;

PSD;PO

DE;PT;P

TB;PCd

oB;PSDB

;PDT 

28/03/2020 Aguardando 

Apreciação pelo 

Senado Federal 

 

      PL 1284/2020 Concede adicional sobre o valor da Bolsa de Residência 

Médica e em Área Profissional de Saúde (uni e 

multiprofissional) e dispõe sobre medidas de 

segurança durante o período de emergência de saúde 

pública relacionada ao SARS-CoV-2. 

Alexandre 

Padilha 

;Mariana 

Carvalho 

;Carmen 

Zanotto ;Dr. 

Zacharias Calil 

SP;RO

;SC;G

O 

PT;PSDB

;CIDAD

ANIA;D

EM 

30/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 1267/2020 Altera a lei 10.714/2003, com o objetivo de ampliar a 

divulgação do Disque 180 enquanto durar a pandemia 

do covid-19 (novo coronavirus). 

Talíria Petrone 

;Fernanda 

Melchionna 

;Sâmia Bomfim 

;Alessandro 

Molon ;José 

Guimarães 

;Enio Verri 

;Joenia 

Wapichana 

;Luiza 

Erundina 

;Professora 

Dorinha 

Seabra 

Rezende 

RJ;RS;

SP;RJ;

CE;PR

;RR;SP

;TO 

PSOL;PS

OL;PSO

L;PSB;P

T;PT;RE

DE;PSO

L;DEM 

30/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 
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 PL 714/2020 Permite o saque emergencial de valores do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço, em razão da pandemia 

de Coronavírus (2019-nCoV). 

Patricia Ferraz 

;Mariana 

Carvalho 

;Clarissa 

Garotinho 

;Jorge Solla 

;Hiran 

Gonçalves 

;Professora 

Rosa Neide 

;Liziane Bayer 

;Tereza Nelma 

;Norma Ayub 

;Bia Kicis 

;Aline Sleutjes 

;Paulo Ganime 

;Lucas 

Gonzalez 

;Marcel van 

Hattem;Alexis 

Fonteyne 

;Tiago Mitraud 

AP;R

O;RJ;B

A;RR;

MT;RS

;AL;E

S;DF;

PR;RJ;

MG;R

S;SP;

MG 

PODE;P

SDB;PR

OS;PT;P

P;PT;PS

B;PSDB;

DEM;PS

L;PSL;N

OVO;N

OVO;N

OVO;N

OVO;N

OVO 

18/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 1071/2020 Veda a interrupção da prestação de serviços públicos 

essenciais por inadimplemento de usuários das 

categorias especificadas enquanto perdurar situação de 

calamidade decretada por chefe de Poder Executivo 

dos entes da Federação. 

José 

Guimarães 

CE PT 26/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 1368/2020 Assegura medidas de combate e prevenção à violência 

doméstica previstas na Lei 11.340 de 7 de agosto de 

2006 - Lei Maria da Penha - e no Código Penal durante a 

vigência da Lei n° 13.979 de 6 de fevereiro de 2020 ou 

durante a declaração de estado de emergência de 

caráter humanitário e sanitário em território nacional. 

Maria do 

Rosário 

;Talíria 

Petrone ;Luisa 

Canziani 

RS;RJ;

PR 

PT;PSOL

;PTB 

01/04/2020   

   PL 1375/2020 Institui o Programa Bolsa Permanência para estudantes 

de graduação de instituições federais de ensino 

superior e dá outras providências. 

Erika Kokay DF PT 01/04/2020   

   INC 277/2020 Sugere ao Ministro da Saúde que inclua no edital do 

Programa Mais Médicos, além de médicos cubanos, os 

brasileiros e os estrangeiros residentes no Brasil para o 

enfrentamento da pandemia de COVID-19. 

Paulo Teixeira SP PT 30/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 
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 PL 864/2020 Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, para 

que aconteça a liberação imediata do uso de materiais, 

medicamentos, equipamentos e insumos da área da 

saúde para auxiliar no combate à pandemia do Covid-

19. 

Dr. Luiz 

Antonio 

Teixeira Jr. 

;Mariana 

Carvalho ;Dra. 

Soraya Manato 

;Dr. Zacharias 

Calil ;Jorge 

Solla ;Rodrigo 

Coelho 

;Alexandre 

Padilha 

;Carmen 

Zanotto 

;Adriana 

Ventura 

;Alexandre 

Serfiotis 

;Marcelo 

Calero ;Paula 

Belmonte ;Dr. 

Frederico 

;Patricia 

Ferraz ;Mário 

Heringer 

;General 

Peternelli 

RJ;RO

;ES;G

O;BA;

SC;SP

;SC;S

P;RJ;R

J;DF;

MG;A

P;MG;

SP 

PP;PSDB

;PSL;DE

M;PT;PS

B;PT;CI

DADANI

A;NOV

O;PSD;

CIDAD

ANIA;CI

DADANI

A;PATRI

OTA;PO

DE;PDT;

PSL 

23/03/2020 Aguardando 

Apreciação pelo 

Senado Federal 

 

      PL 886/2020 Dispõe sobre medidas emergenciais de amparo aos 

agricultores familiares do Brasil para mitigar os 

impactos socioeconômicos da pandemia do COVID- 19, 

durante o período de vigor do estado de calamidade 

pública no país, e dá outras providências. 

Padre João 

;João Daniel 

;Célio Moura 

;Carlos Veras 

;Joseildo 

Ramos 

;Professora 

Rosa Neide 

;Valmir 

Assunção ;Zé 

Carlos ;Frei 

Anastacio 

Ribeiro ;Pedro 

Uczai ;Paulo 

Teixeira 

MG;S

E;TO;

PE;BA

;MT;B

A;MA;

PB;SC

;SP 

PT;PT;P

T;PT;PT;

PT;PT;P

T;PT;PT;

PT 

23/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 
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 PL 892/2020 Altera a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, para 

dispor sobre a integração e unificação das informações 

acerca da quantidade e disponibilidade de leitos 

ambulatoriais e para tratamento intensivo componentes 

dos sistemas de saúde e autorizar a requisição de até 

20% dos leitos das unidades particulares, por parte dos 

gestores do SUS, em casos de situação de emergência. 

José 

Guimarães 

CE PT 24/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 1379/2020 Institui o Programa do Seguro-Emprego e garante a 

estabilidade para os trabalhadores das microempresas, 

durante o período de vigência do Decreto Legislativo nº 

06 de 2020. 

Rogério 

Correia 

MG PT 01/04/2020   

   PL 974/2020 Institui o Salário Mínimo Emergencial — SME em 

virtude dos efeitos econômicos gerados pela pandemia 

de COVID-19. 

Marília Arraes PE PT 24/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 993/2020 Dispõe sobre regras aplicáveis ao trabalho doméstico 

em razão das medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do novo coronavírus 

identificado como SARS-CoV-2 , e dá outras 

providências. 

Benedita da 

Silva 

RJ PT 25/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 1416/2020 Tipifica como crime de responsabilidade a 

disseminação ou compartilhamento por ocupante de 

cargo, função ou emprego público de informação falsa, 

sem fundamento ou difamatória. 

Marília Arraes PE PT 01/04/2020   

   PL 735/2020 "Fica criado o abono destinado a feirantes e 

agricultores familiares que se encontram em isolamento 

ou quarentena em razão da pandemia do COVID-19, 

consoante a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e que 

apresentam-se impossibilitados de comercializar sua 

produção também por medidas determinadas pelos 

executivos municipais.." 

Enio Verri PR PT 18/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 736/2020 Altera a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, 

acrescentando o inciso IV, §2º do Art. 3º suspendendo a 

cobrança de tarifas de água, energia elétrica, gás e 

esgoto durante todo o período de emergência de saúde 

pública para pessoas em situações de pobreza e 

extrema pobreza inscritas no Cadastro Único. 

Enio Verri PR PT 18/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 1436/2020 Determina a prorrogação do prazo de entrega da 

declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física por 

60 dias em virtude do estado de calamidade  

Paulo Pimenta RS PT 01/04/2020   
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  pública decretada pelo Congresso Nacional, em 

decorrência da pandemia de coronavírus. 

      

   PL 741/2020 Dispõe sobre a isenção de cobrança de tarifa de 

energia elétrica, água e esgotamento sanitário a 

trabalhadores em situação de vulnerabilidade durante 

situação de emergência sanitária 

Helder 

Salomão 

ES PT 18/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 684/2020 Altera o Art. 22º, da Lei nº 8078/1990, e dá outras 

providências. 

João Daniel SE PT 17/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 1090/2020 Altera a Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991, e dispõe 

que o despejo, que não poderá ser executado durante a 

vigência de declaração de estado de emergência ou 

calamidade pública que afete total ou parcialmente a 

atividade econômica do locatário e dá outras 

providências. 

Maria do 

Rosário 

RS PT 26/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   INC 256/2020 Requer envio de Indicação ao poder executivo, nos 

termos do Regimento Interno, ao Excelentíssimo Senhor 

Presidente da Republica Jair Messias Bolsonaro, para 

que determine o prolongamento do prazo da entrega 

da Declaração Anual de Imposto de Renda - IRPF-2020. 

Nilto Tatto SP PT 26/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   INC 261/2020 Sugere ao Ministério da Educação orientar as 

instituições de ensino superior, públicas e privadas, a 

antecipação da colação de grau dos estudantes dos 

cursos da área de saúde que já atingiram a carga 

horária mínima exigida pelo Conselho Nacional de 

Educação, para atuarem no enfrentamento ao Covid-19. 

Rogério 

Correia 

MG PT 27/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 1086/2020 “Altera o disposto na Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 

2020, acrescentando o inciso IV, §2º do Art. 3º, e assim, 

proíbe a interrupção dos serviços públicos essenciais 

durante todo o período de estado de calamidade 

pública, para pessoas em situações de pobreza e de 

extrema pobreza que estão inscritas no Cadastro Único 

do Governo Federal..” 

Paulo Pimenta RS PT 26/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 1087/2020 “Altera o disposto na Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 

2020, acrescentando o inciso IV, §2º do Art. 3º, e assim, 

ficando impedida a majoração, sem justa causa, do 

preço de produtos ou serviços, durante todo o período 

do reconhecimento de estado de calamidade pública 

em razão dos efeitos  

Paulo Pimenta RS PT 26/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 
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  da pandemia de coronavírus.”       

   PL 1081/2020 Veda a interrupção de serviços públicos por 

inadimplemento de usuários durante situação 

emergencial decorrente do surto do novo coronavírus 

declarada por autoridades competentes dos entes 

federativos, mediante alteração da Lei nº 13.979, de 6 

de fevereiro de 2020, e dá outras providências. 

José 

Guimarães 

CE PT 26/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 748/2020 Dispõe sobre medidas de proteção ao 

Microempreendedor Individual, ao Empresário 

Individual e à Empresa Individual de Responsabilidade 

Limitada durante a pandemia do COVID-19. 

Natália 

Bonavides 

RN PT 18/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 793/2020 Prorrogado para noventa dias após a data prevista o 

vencimento das obrigações de pagamento em pecúnia 

que venceriam nos noventa dias seguintes ao da 

publicação desta Lei. 

Afonso 

Florence 

BA PT 20/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 1151/2020 Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 

institui o Código de Trânsito Brasileiro, para tornar 

expressa a utilização da receita de arrecadação de 

multa na despesa que especifica. 

Paula 

Belmonte 

;Carmen 

Zanotto ;Jorge 

Solla 

DF;SC

;BA 

CIDAD

ANIA;CI

DADANI

A;PT 

27/03/2020   

      RIC 337/2020 Solicita informações ao Ministro Wagner de Campos 

Rosário, da Controladoria Geral da União. 

Rogério 

Correia 

MG PT 31/03/2020 Aguardando 

Parecer 

 

   PL 939/2020 Autoriza o Poder Executivo a comprar, através do 

BNDES, da Caixa Econômica Federal, do Banco do 

Brasil e do Banco Central do Brasil certificados de 

crédito bancário (CCB) emitidos por instituições 

financeiras autorizadas a operar no Brasil lastreados em 

contratos de crédito e financiamento concedidos a 

pessoas jurídicas atuantes nos setores comercial, 

industrial e de serviços com receita bruta anual média 

apurada em 2018 e 2019 de até R$ 60.000.000,00 

(sessenta milhões de reais) com taxa de juro ... 

Reginaldo 

Lopes 

MG PT 24/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 808/2020 Altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco 

Civil da Internet) e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 (Código Penal), para inibir práticas 

que induzam, instiguem ou auxiliem alguém à 

autolesão, à automutilação, ao suicídio, à exposição a 

situação de risco de vida, ou à exposição a situação de 

risco de contaminação por  

José 

Guimarães 

CE PT 23/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   
         

 Proposições Ementa Autor UF Partido Apresentação Situação  

file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=2242142
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=2239632
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=2241638
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=2242228
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=2242460
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=2241861
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=2241665


  moléstia contagiosa.       

   PL 729/2020 Autoriza o poder executivo a isentar temporariamente 

do pagamento de serviço de abastecimento de agua, 

esgotamento sanitário e fornecimento de energia 

elétrica ao idoso aposentado e ou segurado pelo BPC 

em período de restrição à movimentação e contato pelo 

motivo da Pandemia Covid-19 (Corona vírus) 

Reginaldo 

Lopes 

MG PT 18/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 731/2020 Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio 

financeiro temporário ao contribuinte MEI segurado no 

Regime Geral da Previdência Social em período de 

restrição à movimentação e contato pelo motivo da 

Pandemia Covid-19 (Corona vírus). 

Reginaldo 

Lopes 

MG PT 18/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 790/2020 Dispõe sobre medidas de proteção ao empregado 

dispensado durante o período de pandemia do vírus 

COVID-19. 

Natália 

Bonavides 

RN PT 19/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 702/2020 Acrescenta dispositivo na Lei nº 605, de 5 de janeiro de 

1949. 

Alexandre 

Padilha 

;Carmen 

Zanotto ;Dr. 

Zacharias Calil 

;Dr. Luiz 

Antonio 

Teixeira Jr. 

;Hiran 

Gonçalves 

;Mariana 

Carvalho 

;Jorge Solla 

SP;SC

;GO;R

J;RR;R

O;BA 

PT;CID

ADANIA

;DEM;P

P;PP;PS

DB;PT 

18/03/2020 Aguardando 

Apreciação pelo 

Senado Federal 

 

      PL 685/2020 Altera a Lei 13.467, de 13 de julho de 2017 que "Altera a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada 

pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as 

Leis n º 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de 

maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de 

adequar a legislação às novas relações de trabalho". 

João Daniel SE PT 17/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 693/2020 Dispõe sobre a responsabilidade sanitária da conduta 

das autoridades públicas, tipifica o crime de divulgação 

ou compartilhamento de informação falsas que atentem 

contra a segurança sanitária e dá outras providências. 

Alexandre 

Padilha 

SP PT 18/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 
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 PL 690/2020 Cria no Programa Bolsa Família o benefício provisório, 

variável e emergencial vinculado ao período de 

enfrentamento de pandemias e da outras providencias. 

Perpétua 

Almeida ;Alice 

Portugal 

;Renildo 

Calheiros 

;Henrique 

Fontana 

;Orlando Silva 

;Jandira 

Feghali 

;Wolney 

Queiroz 

AC;B

A;PE;

RS;SP;

RJ;PE 

PCdoB;

PCdoB;

PCdoB;

PT;PCd

oB;PCd

oB;PDT 

18/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 730/2020 Autoriza o poder executivo a conceder auxílio 

financeiro temporário ao trabalhador informal em 

período de restrição à movimentação e contato pelo 

motivo da Pandemia Covid-19 (Corona vírus). 

Reginaldo 

Lopes 

MG PT 18/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 732/2020 Cria o Fundo Nacional de Emergência em Defesa do 

Trabalho e Renda. 

Helder 

Salomão 

ES PT 18/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 761/2020 Dispõe sobre a suspensão de pagamentos de luz, água 

e gás durante o período da pandemia do COVID19,. 

Paulo Teixeira SP PT 19/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 788/2020 Dispõe sobre o Auxílio Emergencial Financeiro 

destinado pessoas em situação de rua durante a 

pandemia do vírus COVID-19. 

Natália 

Bonavides 

RN PT 19/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 696/2020 Dispõe sobre o uso da telemedicina durante a crise 

causada pelo coronavírus (2019-nCoV). NOVA 

EMENTA: Dispõe sobre o uso da telemedicina durante a 

crise causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2). 

Adriana 

Ventura ;Pr. 

Marco 

Feliciano 

;Vinicius Poit 

;Patricia 

Ferraz ;Evair 

Vieira de Melo 

;Diego Garcia 

;Carmen 

Zanotto ;Dr. 

Zacharias Calil 

;Dra.  

SP;SP;

SP;AP

;ES;P

R;SC;

GO;E

S;RR;

ES;SP;

SP;BA

; 

NOVO;P

ODE;N

OVO;P

ODE;PP;

PODE;C

IDADAN

IA;DEM;

PSL;PP;

PT;PT;P

SB;PT;D

EM;PSD

B 

18/03/2020 Aguardando 

Apreciação pelo 

Senado Federal 
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   Soraya Manato 

;Hiran 

Gonçalves 

;Helder 

Salomão 

;Alexandre 

Padilha 

;Rodrigo 

Agostinho 

;Jorge Solla 

;David Soares 

;Mariana 

Carvalho 

SP;RO     

   PL 670/2020 Fica criado o abono destinado a pessoas sem vínculo 

empregatício e que estejam submetidas a medidas de 

isolamento ou quarentena de acordo com a Lei 13.979, 6 

de fevereiro de 2020. 

Gleisi 

Hoffmann 

;Professora 

Rosa Neide 

PR;M

T 

PT;PT 17/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      INC 216/2020 Requer o envio de Indicação ao Ministro da Saúde que 

proceda a renovação contratual dos médicos brasileiros 

formados no exterior que hoje atuam pelo Programa 

Mais Médicos para o enfrentamento da pandemia de 

COVID-19. 

Jorge Solla BA PT 24/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   PL 692/2020 Altera o Art. 564, da Lei nº 13.105/2015, e dá outras 

providências. 

João Daniel SE PT 18/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 927/2020 Dispõe sobre adoção de medidas temporárias em 

matéria trabalhista, em razão da conjuntura que envolve 

a pandemia relativa ao novo coronavírus e dá outras 

providências. 

Enio Verri PR PT 24/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

      PL 926/2020 Cria o Seguro Emergencial de Renda às pessoas em 

situação de vulnerabilidade social e econômica que 

especifica, em decorrência do estado de emergência 

internacional pelo novo coronavírus, identificado como 

SARS-CoV-2. 

Enio Verri PR PT 24/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

   INC 159/2020 Sugere ao Poder Executivo, por meio do Ministério da 

Economia, providências necessárias para o 

estabelecimento do percentual de insalubridade dos 

trabalhadores da saúde em 40%, em razão do 

enfrentamento à pandemia do Coronavírus (Covid-19). 

José Ricardo AM PT 18/03/2020 Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 
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 REQ 14/2020 

CEXCORVI 

Requer a realização de Seminário Estadual em parceria 

com a Assembleia Legislativa da Bahia para debater as 

formas de prevenção e enfrentamento do novo 

coronavírus. 

Jorge Solla BA PT 03/03/2020 Aguardando 

Providências 

Internas 

 

   REQ 9/2020 

CEXCORVI 

Requer a realização de Seminário Estadual, em parceria 

com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 

para promover o debate sobre formas de prevenção e 

enfrentamento do Coronavírus. 

Alexandre 

Padilha 

SP PT 03/03/2020 Aguardando 

Providências 

Internas 

 

   REQ 5/2020 

CEXCORVI 

Requer seja convidado o Profº Gúbio Soares Campos 

para reunião de Audiência Pública no âmbito dessa 

Comissão. 

Jorge Solla BA PT 17/02/2020 Aguardando 

Providências 

Internas 

 

   REQ 6/2020 

CEXCORVI 

Requer sejam organizadas visitas técnicas aos portos e 

aeroportos, que recebem passageiros internacionais, 

nas diversas regiões do país. 

Jorge Solla BA PT 17/02/2020 Aguardando 

Providências 

Internas 

 

   REQ 7/2020 

CEXCORVI 

Requer seja convidado o Diretor-Presidente da ANVISA 

para reunião de Audiência Pública no âmbito dessa 

Comissão. 

Jorge Solla BA PT 17/02/2020 Aguardando 

Providências 

Internas 

 

   REQ 91/2003 CSSF Solicita que seja convidado o Coordenador de 

Vigilância de Doenças de Transmissão Respiratória, do 

Ministério da Saúde, Dr. Fernando Ribeiro de Barros, a 

fim de debater a questão do risco de uma nova 

pandemia de influenza no Brasil. 

Guilherme 

Menezes 

BA PT 26/08/2003 Arquivada  
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