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PEC 110/2019 – REFORMA TRIBUTÁRIA 

Após a apresentação do relatório pelo Senador Roberto Rocha à PEC 110/2019, a proposta deve 

ser votada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. No relatório, o Senador deixou 

de incluir a Emenda n. 8, que assegura a manutenção do adequado tratamento tributário ao 

ato cooperativo e o justo tratamento às operações entre Cooperativas e cooperados. Neste 

sentido, a OCEPAR, em conjunto com a OCB, tem atuado para a mobilização das Cooperativas 

e a sensibilização dos parlamentares do Paraná na defesa da inclusão da emenda 08 no texto 

final da PEC. Maiores detalhes sobre a campanha estão disponíveis em  

www.reformatributaria.coop.br. 

 

PLP 11/2020 – ICMS SOBRE COMBUSTÍVEIS 

A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que altera o cálculo do ICMS sobre os 

combustíveis. O texto propõe que o imposto seja calculado a partir de alíquota definida 

anualmente, considerando a unidade de medida (litro) e não mais o valor da mercadoria, além 

de observar o preço médio dos combustíveis nos últimos 02 anos. O objetivo da proposta é 

simplificar a tributação sobre os combustíveis e garantir maior estabilidade aos preços 

praticados. O projeto segue para análise pelo Senado Federal. 

 

PL 3.149/2020 – CRÉDITOS DE DESCARBONIZAÇÃO 

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Des. Rural da Câmara dos Deputados 

promoveu audiência pública para debater a distribuição dos créditos de descabonização, objeto 

do PL 3.149/2020. A proposta permite que o produtor rural que fornece matéria-prima para a 

produção de biocombustível participe da receita gerada pela negociação dos créditos CBIO, 

título comercializado junto a distribuidoras de combustível fóssil para o cumprimento das 

metas de redução da emissão de gases do efeito estufa.   

 

ALEP – PL 459/2019 – COMPRA VEICULAR INFORMADA 

Nesta semana a ALEP aprovou o PL 459/2019, que cria o banco de dados de veículos licenciados 

no Estado do Paraná. O Detran/PR deverá disponibilizar, em seu site, histórico de informações 

sobre veículos, tais como: registro de furto ou roubo, adulteração veicular, bloqueios 
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administrativos ou judiciais, dentre outros sinistros. A medida visa assegurar transparência e 

segurança às transações de veículos usados, evitando fraudes e adulterações. 

 

ALEP – PL 559/2021 – 5G 

Começou a tramitar na ALEP o projeto de lei n. 559/2021, de autoria dos Deputados Estaduais 

Luiz Claudio Romanelli e Emerson Bacil, que institui o programa de estímulo à implantação das 

tecnologias de conectividade móvel no Estado do Paraná. O objetivo da proposta é promover 

um ambiente favorável à economia digital e ao desenvolvimento econômico do Paraná, 

estimulando o debate sobre a tecnologia 5G e a modernização das legislações locais para a  

infraestrutura de telecomunicação. A formalização do projeto de lei se deu após a realização de 

audiência pública promovida pela ALEP que contou com a participação do Sistema Ocepar.  

 

 


