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PL 2.058/2021 – TRABALHO REMOTO – GESTANTES - PANDEMIA 

Nesta quarta-feira (16/02) o Plenário da Câmara dos Deputados rejeitou a emenda do Senado 

Federal ao PL 2.058/2021, que disciplina o trabalho de gestantes na pandemia. O texto 

aprovado pelos parlamentares prevê as hipóteses em que fica autorizado o retorno ao trabalho 

presencial de gestantes e enquadra como gravidez de risco os casos das grávidas que não 

concluíram o esquema vacinal e cujas atividades não possam ser exercidas em teletrabalho. De 

acordo com a proposta, nestes casos resta assegurado o pagamento de auxílio maternidade 

pelo INSS. O texto segue para sanção presidencial.  

 

CRÉDITO RURAL 

A OCB, no dia 17/02, promoveu reunião com o subsecretário de Política Agrícola e Negócios 

Agroambientais do Ministério da Economia, Sr. Rogério Boueri, que noticiou que após a 

realocação de recursos pelos Ministérios da Agricultura e da Economia está prevista, para a 

próxima semana, a publicação de portaria autorizando a reabertura das contratações de 

financiamentos com recursos equalizados no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar (Pronaf). Também há a expectativa da edição de uma medida provisória 

para a liberação de crédito extraordinário para amparo às regiões impactadas pela estiagem.  A 

Ocepar, em conjunto com a OCB, tem atuado na mobilização do governo federal e dos 

parlamentares para garantir recursos orçamentários necessários para a liberação de subvenção 

para as linhas da safra atual e para o lançamento do Plano Safra 2022/2023. 

 

PLANO NACIONAL DE FERTILIZANTES 

A Comissão de Agricultura do Senado Federal (CRA) aprovou requerimento para a realização de 

audiência pública para debater o Plano Nacional de Fertilizantes e as ações adotadas pelo 

governo federal a este respeito. De acordo com o requerimento devem ser ouvidos 

representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária, de Minas e Energia e da Secretaria 

Nacional de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.  
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PL 1.862/2021 – MAQUINÁRIO AGRÍCOLA 

A CRA também aprovou, no dia 17/02, o PL 1.862/2021 que confere autorização especial de 

trânsito por rodovias a tratores e outros veículos para atividades agrícolas. O texto prevê a 

possibilidade de emissão de autorização especial de trânsito (AET), já utilizada para veículos 

específicos, para maquinário agrícola, com o intuito de facilitar o seu deslocamento em curtos 

trechos de rodovias. 

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA – PISO SALARIAL DOS ENFERMEIROS 

Os impactos financeiros do estabelecimento do piso salarial de enfermeiros, previsto no PL 

2.564/2020, foi objeto de debate de audiência pública realizada pelo grupo de trabalho que 

analisa o tema na Câmara dos Deputados. Na oportunidade foram ouvidos representantes da 

rede privada de saúde que sinalizaram a importância de desoneração da folha de pagamentos 

como alternativa para a sustentabilidade do projeto de lei. 


