
 

 

    FRENTES PARLAMENTARES E CONSELHO POLÍTICO - MARÇO 2023  

CASA PROPOSIÇÃO  TEMA RELATOR 

CÂMARA 

(Plenário) 

ADI/ADC 

PEC 253/2016 

Autoria do senador Antônio Carlos Valadares - PSB/SE, a PEC permite 

que entidade de representação de Municípios de âmbito nacional possa 

propor ação direta de inconstitucionalidade. 

Não 

definido 

CÂMARA 

(Plenário) 

Transição queda de 

coeficiente FPM 

PLP 139/2022 

Autoria do então deputado Efraim Filho - União/PB, o Projeto visa evitar 

quedas bruscas na arrecadação ao estabelecer uma transição de 10 anos 

para os municípios migrarem para uma faixa de coeficiente inferior 

sempre que um novo censo for realizado. Nova emenda para que 

resultado do Censo divulgado em 2023 tenha efeito imediato no FPM. 

Não 

definido 

CÂMARA 

(CCJC) 

1,5% do FPM para 

março 

PEC 25/2022 

Autoria do deputado Hildo Rocha-MDB/MA, a PEC estabelece adicional 

de 1,5% ao FPM, a ser entregue no mês de março de cada ano, como 

forma de fazer frente a crescente pressão fiscal enfrentada pelos 

municípios do Brasil, em especial o Piso Nacional da Enfermagem. 

Não 

definido 

SENADO 

(não 

distribuído) 

1% do FPM para 

março 

PEC 23/2022 

Autoria do Senador Wellington Fagundes - PL/MT, a PEC estabelece 

adicional de 1% ao FPM, a ser entregue no mês de março de cada ano, 

como forma de fazer frente a crescente pressão fiscal enfrentada pelos 

municípios do Brasil, em especial o Piso Nacional da Enfermagem. 

Não 

definido 

SENADO/ 

CÂMARA 

(GT) 

Reforma Tributária 

Relatório de 

16/03/2022 da PEC 

110/2019 

Relatório 16/03/2022 do Senador Roberto Rocha incluiu seguro receita 

por 40 anos, fundo de compensação, imposto devido no consumo, 

critério populacional e 5% igualitário no rateio, gestão paritária, 

competência para alíquotas, participação no Fundo de 

Desenvolvimento Regional proporcional e no Seletivo igual ao IPI. 

Agnaldo 

Ribeiro - 

PP/PB 

CONGRESSO 

(Comissão 

Mista) 

Minha Casa, Minha 

Vida 

EMENDA 128 - MPV 

1162/2023 

Autoria do deputado Silvio Costa Filho - Republicanos/PE, construída 

com a CNM, estabelece atendimento habitacional em todos os 

Municípios com déficit, que terrenos doados pela União fiquem sob 

gestão dos Municípios, que alienação fiduciária seja do Agente Operador 

e que a isenção municipal foque na habitação de interesse social. 

Não 

definido 

CONGRESSO 

(Comissão 

Mista) 

Bolsa Família 

EMENDA - MPV 

1164/2023 

Autoria do deputado Benes Leocádio - União/RN, construída com a CNM, 

estabelece atualização monetária do índice de Gestão Descentralizada 

(IGD/PBF), defasado em 53%. 

Não 

definido 

SENADO 

(CAE) 

Reforma do IR 

PL 2337/2021 

CONTRÁRIO: O projeto altera o imposto de renda das pessoas físicas e 

jurídicas, sendo que o texto atual produzirá perdas de R$ 9,3 bilhões 

anuais para os Municípios brasileiros. 

Não 

definido 

SENADO 

(CCJ) 

Legalização dos jogos  

PL 442/1991 

O projeto prevê a arrecadação da CIDE-Jogos, que terá o 

compartilhamento de 16% com o FPM. 

Não 

definido 

CÂMARA 

(Plenário) 

Limite MEI 

PLP 108/2021 

CONTRÁRIO: O projeto amplia faixa de faturamento para R$ 144 mil para 

enquadramento como MEI, cujo impacto anual é de R$ 6,7 bi na 

arrecadação dos Municípios. 

Dep. Darci 

de Matos 

PSD/SC 

 


