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CLIQUE E ACESSE TEMAS EM DESTAQUE NESTA EDIÇÃO:




Reforma Tributária
Senado edita novas medidas diante do avanço do coronavírus
Câmara edita normativos com medidas para conter propagação do coronavírus

PLENÁRIOS
Sessão do Congresso Nacional:
O Congresso Nacional realiza sessão na terça-feira (17), para analisar nove vetos
presidenciais e três projetos de lei (PLNs) sobre o orçamento impositivo. Esses projetos
regulamentam a execução de emendas impositivas e diminuem o valor total das emendas do
relator-geral do Orçamento, transformando-as em despesas a cargo do Poder Executivo.
Está na pauta o Veto nº 60, aposto ao PL 4.805/2019, que trata da Nova Lei de TICs. Leia
mais sobre a pauta.

Senado Federal:
O Plenário pode votar o projeto de lei sobre a autonomia do Banco Central (PLP 19/2019) e a
proposta de emenda à Constituição que impede a perda automática de cidadania para
brasileiros que obtêm outra nacionalidade (PEC 6/2018). No entanto, a reunião do Senado
depende das deliberações do Congresso Nacional na terça-feira (17). Leia mais sobre a
pauta.

Câmara dos Deputados:
O Plenário pode votar, a partir de terça-feira (17), Medidas Provisórias pendentes de análise,
como a que regulamenta a negociação de dívidas com a União em um procedimento
conhecido como transação, com descontos de até 50% e parcelamento em 84 meses (MP
899/2019). Podem entrar na pauta ainda possíveis projetos de lei sobre o enfrentamento da
pandemia de coronavírus. Leia mais sobre a pauta.
Inicio
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AGENDA DAS COMISSÕES
 No Senado Federal:


A Comissão Mista Temporária da Reforma Tributária promove audiência na terça-feira
(17), a partir das 14h30. Em destaque:
REFORMA TRIBUTÁRIA
Audiência pública interativa com os convidados: Senhores Paulo Roberto Nunes Guedes Ministro da
Economia e José Barroso Tostes Neto Secretário Especial da Receita Federal do Brasil.
Inicio

Senado edita novas medidas diante do avanço do coronavírus
CORONAVÍRUS
Serão publicados nesta segunda-feira (16) dois atos administrativos do presidente do Senado, Davi
Alcolumbre, para complementar as medidas de contenção do novo coronavírus. Os atos entram em
vigor imediatamente.
CONFIRA AS MEDIDAS:
Inicio

Câmara edita normativos com medidas para conter propagação do coronavírus
CORONAVÍRUS
A Câmara dos Deputados publicou na sexta-feira (13) três novos normativos com medidas para conter
a infecção e a propagação do Covid-19 no âmbito da Casa, em complemento às regras previstas no Ato
da Mesa 118/2020. A vigência dos normativos - Ato da Mesa 120/2020, Ato da Presidência de 13 de
março e Portaria 70/2020 - terá início nesta segunda-feira (16). O prazo final poderá ser prorrogado
dependendo da evolução da doença no país.
CONFIRA AS MEDIDAS:
Inicio
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