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28 de fevereiro a 04 de março de 2022 

CONGRESSO NACIONAL 
Não haverá votações nos plenários da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal durante esta semana. 

 

 
OUTROS INFORMES 

A Câmara dos Deputados aprovou, por 246 votos a 
202, na última quarta-feira (23/02) o PL 442/1991 
que libera a exploração dos JOGOS DE AZAR. Abaixo, 
listamos algumas especificidades do texto aprovado: 
- Cassinos: de acordo com o texto, os cassinos 
poderão ser instalados em resorts, como parte de 
complexos integrados de lazer que deverão conter, no 
mínimo, 100 quartos de hotel de alto padrão, locais 
para reuniões e eventos, restaurantes, bares e centros 
de compras. 
- Cidades turísticas: em localidades classificadas como 
polos ou destinos turísticos será permitida a 
instalação de um cassino, independentemente da 
densidade populacional do Estado em que se 
localizem. É importante ressaltar o interesse pela 
Amazônia e suas belezas naturais. 
- Navios: novidade em relação às versões anteriores 
do texto é o funcionamento de cassinos em 
embarcações fluviais. O texto prevê um navio-cassino 
para cada rio que tenha 1,5 mil km a 2,5 mil km de 
extensão; dois para cada rio com extensão entre 2,5 
mil km e 3,5 mil km; e três por rio com extensão maior 
que 3,5 mil km. Essas embarcações não poderão ficar 
ancoradas em uma mesma localidade por mais de 30 
dias consecutivos e a concessão poderá ser para até 
dez estabelecimentos. Os navios deverão ter, no 
mínimo, 50 quartos de alto padrão, restaurantes e 
bares e centro de compras, além de locais para 
eventos e reuniões. 
- Bingo: no caso do bingo, o texto permite sua 
exploração em caráter permanente apenas em casas 
de bingo; permite ainda a municípios e ao Distrito 
Federal explorarem esses jogos em estádios com 
capacidade acima de 15 mil torcedores. 
 

PEC  39/2011 
Na última terça-feira (22/02), foi aprovada pela 
Câmara dos Deputados a proposta de emenda à 
Constituição que transfere gratuitamente a Estados e 

municípios os terrenos de marinha já ocupados por 
eles. Além disso, mediante pagamento, os terrenos 
poderão ser vendidos aos ocupantes particulares. A 
PEC segue ao Senado para apreciação. 
 

PLP 73/2021 - Lei Paulo Gustavo 
A Câmara aprovou, na quinta-feira (24/02), o projeto 
do Senado Federal conhecido como Lei Paulo Gustavo, 
que direciona R$ 3,86 bilhões do superávit financeiro 
do Fundo Nacional de Cultura (FNC) a Estados e 
municípios para fomento de atividades e produtos 
culturais em razão dos efeitos econômicos e sociais da 
pandemia de Covid-19. A proposta retornará ao 
Senado devido às mudanças feitas pela Câmara. 
 

PL 1518/2021 - Lei Aldir Blanc 
A Câmara aprovou, na quinta-feira (24/02) o projeto 
de lei que institui a Política Nacional Aldir Blanc de 
Fomento à Cultura, com repasses anuais de R$ 3 
bilhões da União a Estados e municípios para ações no 
setor. A proposta será enviada ao Senado.  Segundo o 
texto, essa política nacional beneficia trabalhadores 
da cultura, entidades e pessoas físicas e jurídicas que 
atuem na produção, difusão, promoção, preservação 
e aquisição de bens, produtos ou serviços artísticos e 
culturais, incluindo o patrimônio cultural material e 
imaterial. 
 

PL 3.723/2019 
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado 
Federal adiou a votação do projeto de lei 3.723/2019 
que modifica regras para registro, cadastro e porte de 
armas de fogo e regula a atividade de colecionadores, 
atiradores esportivos e caçadores, conhecidos como 
CACs. O presidente do colegiado, sen. Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), atendeu a um novo pedido de 
vista depois que o relator, senador Marcos do Val 
(Podemos-ES), anunciou mudanças no texto. 
 

PL 337/2022 
O dep. Juarez Costa (MDB-MT) apresentou o projeto 
de lei que pretende excluir o Estado de Mato Grosso 
da Amazônia Legal brasileira. O PL aguarda despacho 
do presidente da Câmara. 
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Líderes partidários eleitos para 2022 na 
Câmara 

Foram eleitos os novos líderes das bancadas dos 
partidos na Câmara dos Deputados. Segue a lista: 
UNIÃO - União Brasil  (PSL/DEM) - líder: Elmar 
Nascimento (BA); PT - Partido dos Trabalhadores - 
líder: Reginaldo Lopes (MG); PL - Partido Liberal - 
líder: Altineu Côrtes (RJ); PP – Progressistas - líder: 
André Fufuca (MA); PSD - Partido Social Democrático 
- líder: Antonio Brito (BA); MDB - Movimento 
Democrático Brasileiro - líder: Isnaldo Bulhões Jr. (AL); 
REPUBLICANOS – Republicanos - líder: Vinicius 
Carvalho (SP); PSDB - Partido da Social Democracia 
Brasileira - líder: Adolfo Viana (BA); PSB - Partido 
Socialista Brasileiro - líder: Bira do Pindaré (MA); PDT 
- Partido Democrático Trabalhista - líder: André 
Figueiredo (CE); Bloco PSC / PTB - líder: Euclydes 
Pettersen (MG); PSC - Partido Social Cristão - líder: 
Euclydes Pettersen (MG); PTB - Partido Trabalhista 
Brasileiro - líder: Marcelo Moraes (RS); Bloco NOVO / 
CIDADANIA / PV - líder: Tiago Mitraud (MG); NOVO - 
Partido Novo - líder: Tiago Mitraud (MG); CIDADANIA 
– Cidadania - líder: Alex Manente (SP); PV - Partido 
Verde - líder: Enrico Misas (SP); Solidariedade - líder: 
Lucas Vergilio (GO); PODE – Podemos - líder: Igor Timo 
(MG); PROS - Partido Republicano da Ordem Social 
líder: Uldurico Junior (BA); PSOL - Partido Socialismo 
e Liberdade - líder: Sâmia Bomfim (SP); Avante - líder: 
Sebastião Oliveira (PE); PCdoB - Partido Comunista do 
Brasil -líder: Renildo Calheiros (PE); Patriota - líder: 
Fred Costa (MG); REDE - Rede Sustentabilidade - 
representante: Joenia Wapichana (RR). 
  

Outros líderes na Câmara 
Liderança do Governo: Ricardo Barros (PP-CE); 
Liderança da Maioria: Diego Andrade (PSD-MG); 
Liderança da Oposição: Wolney Queiroz (PDT-CE); 
Liderança da Minoria Alencar Santana Braga (PT-SP). 
 

Lideranças partidárias no Senado 

Bloco Parlamentar UNIDOS PELO BRASIL - líder: 
Mailza Gomes (PP-AC); Bloco Parlamentar PODEMOS 
/ PSDB / PSL - líder: Lasier Martins (PODEMOS-RS); 
Bloco Parlamentar Vanguarda - líder: Wellington 
Fagundes (PL-MT); Bloco Parlamentar Resistência 
Democrática - líder: Zenaide Maia (PROS-RN); PSD – 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - líder: Nelsinho 
Trad (MS); PDT – PARTIDO DEMOCRÁTICO 
TRABALHISTA - líder: Cid Gomes (CE); CIDADANIA - 
líder: Alessandro Vieira (CIDADANIA-SE); REDE - líder: 
Randolfe Rodrigues (AP); MDB – MOVIMENTO 
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - líder: Eduardo Braga 
(AM); PP – PROGRESSISTAS - líder: Daniella Ribeiro 
(PB); REPUBLICANOS - líder: Mecias de Jesus (RR); 
PODEMOS -líder Álvaro Dias (PR); PSDB – PARTIDO DA 
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - líder: Izalci Lucas 
(DF); PSL – PARTIDO SOCIAL LIBERAL - líder: Soraya 
Thronicke (MS); PL – PARTIDO LIBERAL - líder: Carlos 
Portinho (RJ); PSC – PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - líder:  
Zequinha Marinho (PA); PT – PARTIDO DOS 
TRABALHADORES - líder: Paulo Rocha (PA); PROS – 
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL 
- líder: Telmário Mota (RR). 
 

Outros líderes no Senado 
Liderança da maioria: Renan Calheiros (MDB-AL); 
Liderança da minoria: Jean Paul Prates (PT-RN); 
Liderança da oposição: Randolfe Rodrigues (REDE-
AP); Liderança da bancada feminina: Eliziane Gama 
(CIDADANIA-MA). 
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