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ALEP - PL 141/2022 - DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS 2023  

Na segunda-feira, dia 05/09, o Plenário da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná (ALEP) 

aprovou o projeto de lei n. 141/2022, que estabelece as metas e prioridades do Governo do 

Estado para o ano de 2023. O texto aprovado seguiu o substitutivo apresentado na Comissão 

de Orçamento, com alterações em relação à proposta original apresentada pelo Poder 

Executivo. A proposta prevê receitas na ordem de R$ 58,2 bilhões de reais, riscos fiscais no valor 

de R$ 3,6 bilhões de reais, estimando o custo para despesas de pessoal de aproximadamente 

R$ 17,1 bilhões de reais. Em relação às premissas econômicas, o projeto estima o PIB Paraná 

(taxa real de crescimento) na ordem de 3,50% para 2023. O texto aprovado segue para sanção 

pelo Governador do Estado.  
 

ALEP – PL 403/2022 - ICMS   

O Plenário da ALEP aprovou a redação final do projeto de lei n. 403/2022, que autoriza a 

concessão, até 31 de dezembro, de crédito presumido do ICMS, na ordem de R$ 229 milhões 

de reais, aos produtores e distribuidores de etanol hidratado combustível. A proposta, segundo 

o Governo, tem como objetivo reequilibrar a competitividade no setor de combustíveis. O 

projeto de lei aguarda sanção pelo Governador do Estado. 

 

ALEP – NOVA COMPOSIÇÃO 

Na segunda-feira, dia 05/09, Natan Sperafico (PP) tomou posse como Deputado Estadual na 

sessão plenária da ALEP, assumindo a vaga da Deputada Estadual Maria Victoria (PP) que 

formalizou pedido de licença por 120 dias.  Natan era o terceiro suplente da coligação 

PP/PTB/DEM/PSDB/PSB para as eleições de 2018 e assumiu a vaga após os 1º e 2º suplentes, 

Evandro Junior e Pier Petruziello, declinarem da possibilidade de assumirem o cargo. O atual 

Deputado Estadual é engenheiro agrônomo, natural de Toledo/PR. 


