
 

N. 12 I 20 a 24 de setembro de 2021 

MP 1.050/2021 – PESAGEM DE CARGA DE CAMINHÕES  

O projeto de conversão em lei da MP 1.050/2021 foi aprovado pelo Plenário do Senado Federal 

em sessão realizada no dia 22 de setembro. A proposta atualiza o Código de Trânsito Brasileiro 

(CTB) e aumenta, de 10% para 12,5%, a tolerância de peso por eixo de ônibus de passageiros e 

caminhões de carga. O texto também prevê a possibilidade da liberação do veículo em casos de 

irregularidades que não possam ser sanadas de imediato, desde que não haja riscos à 

segurança, havendo a retenção do Certificado de Registro Veicular (CRV) e concessão de prazo 

de até 15 dias para regularização. A proposta segue para sanção presidencial. 

 

MP 1.071/2021 – REDUÇÃO DE PIS E COFINS PARA IMPORTAÇÃO DO MILHO 

No dia 23 de setembro foi publicada a MP 1.071/2021, que reduz a zero as alíquotas de Pis e 

Cofins sobre a importação de milho até 31 de dezembro de 2021. A medida foi editada visando 

mitigar os impactos sobre o setor de proteína animal por conta dos prejuízos sobre a produção 

de milho nacional em virtude de alterações climáticas. O presidente da Frencoop, Deputado 

Federal Evair de Melo (PP-ES), havia antecipado a notícia da edição da medida após reunião 

com o Ministério da Economia. 

 

PLP 27/2020 – MODERNIZAÇÃO DA LC N. 130 

Nesta semana foi formalizado o requerimento de urgência para a votação do PLP 27/2020, que 

atualiza o marco legal do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC). Se aprovado o 

requerimento, o projeto de lei poderá ser votado diretamente pelo plenário, agilizando sua 

tramitação. A proposta, que está nas prioridades de acompanhamento da OCB e da OCEPAR, 

permite que as Cooperativas de Crédito possam disponibilizar novos produtos já existentes no 

mercado, com mais agilidade e modernidade, atendendo integralmente a demanda por crédito.  

 

PL 1.293/2021 – AUTOCONTROLE 

O relatório substitutivo ao PL 1.293/2021, apresentado pelo Deputado Domingos Sávio (PSDB-

MG), foi aprovado pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 

Rural da Câmara dos Deputados. A proposta estabelece um novo modelo de fiscalização e 

defesa sanitária, baseado em mecanismos de autocontrole, com o intuito de conferir maior 

agilidade e menores custos ao setor produtivo, resguardando, contudo, o controle e a 
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fiscalização agropecuária. Com a aprovação, o projeto segue para apreciação pela Comissão de 

Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Este PL consta na lista de prioridades da OCB 

e da Ocepar. 

 

PL 4.199/2020 – BR DO MAR  

No dia 21 de setembro a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal aprovou 

o PL 4.199/2020, também conhecido como BR do Mar, que autoriza a locação de navios para 

uso na navegação de cabotagem, ou seja, entre portos dentro do Brasil. A proposta visa 

incentivar o desenvolvimento do transporte marítimo e a redução de custos logísticos. O 

projeto segue para deliberação pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) do 

Senado Federal. 

 

ALEP – PL 182/2021 – SANDBOX REGULATÓRIO   

Nesta semana a ALEP aprovou o PL 182/2021, que visa incentivar pesquisas científicas, 

tecnológicas e de inovação no Estado do Paraná estabelecendo regras gerais de funcionamento 

do ambiente regulatório experimental, denominado de Sandbox Regulatório. A proposta 

autoriza, por exemplo, que empreendimentos que atuem com inovação possam, em um 

período de experimentação, oferecer produtos e serviços ao público, sendo dispensadas 

algumas licenças e alvarás durante os testes. Com a aprovação pela ALEP, o projeto segue para 

sanção pelo Governador do Estado. 


