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*PLP 134/2019 

*Ementa: Estabelece as condições legais requeridas pelo 
preceito contido no § 7º do artigo 195 da Constituição 
Federal, para entidades beneficentes de assistência social 
com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de 
assistência social, saúde e/ou educação gozarem de 
imunidade tributária em relação às contribuições para a 
seguridade social; e dá outras providências. 

*Data de Apresentação: 21/05/2019 

*Autor: BIBO NUNES (PSL/RS)

*Relatoria:  Dep. Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-
TO)



*PL 155/2019 

*Ementa: Altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, 
para dispor que os repasses às instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, 
conveniadas com o poder público, com atuação exclusiva 
em educação especial, sejam efetuados mensalmente; e a 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para prever que o 
atendimento educacional especializado deverá ser 
assegurado a estimulação precoce. 

*Data de Apresentação: 04/02/2019 

*Autor: JOSÉ NELTO (PODE/GO) 

*Relatoria: Dep. Felipe Rigoni (PSB-ES), pela aprovação deste 
e do PL 208/2019, apensado, com substitutivo, e pela 
rejeição do PL 1169/2019, apensado.



*PL 1169/2019

* Ementa: Altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, 
que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação - FUNDEB, para possibilitar a distribuição de 
recursos a organizações sociais e a instituições 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas que atuem em 
qualquer das etapas e modalidades da educação básica. 

*Data de Apresentação: 26/02/2019

* Autor: PEDRO CUNHA LIMA (PSDB/PB)

*Relatoria: Dep. Felipe Rigoni (PSB-ES),  pela rejeição do PL 
1169/2019.

*Situação: Apensado ao PL 155/2019



*PL 1110/2007

* Ementa: Altera o art. 1º da Lei nº 9.870, de 23 de 
novembro de 1999, que dispõe sobre o valor total das 
anuidades escolares e dá outras providências, de modo 
a introduzir teto para a cobrança de mensalidades e 
matrícula em estabelecimentos privados comunitários, 
confessionais e filantrópicos de ensino básico e 
superior. 

*Data de Apresentação: 17/05/2007 

*Autor: MARCOS MONTES (DEM/MG)

*Situação: Apensado ao PL 6875/2002
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