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CLIQUE E ACESSE TEMAS EM DESTAQUE NESTA EDIÇÃO:


Audiência: Dia Internacional de Combate à Corrupção



Nova Lei de Licitações



Audiência: O papel do governo e da iniciativa privada nas pesquisas de inovação



Reforma Tributária

PLENÁRIOS
Senado Federal:
A pauta de votações para a primeira semana de dezembro já tem 18 itens, entre eles o
projeto da cessão onerosa do pré-sal — alvo de intensas negociações — e o que mantém os
coeficientes de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) até que haja um
novo censo demográfico. Entretanto, novas matérias devem ser incluídas, avisou o
presidente do Senado, Eunício Oliveira. Ele pretende determinar a ordem das votações na
reunião com as lideranças partidárias agendada para a tarde da terça-feira (04). Leia mais
sobre a pauta.

Câmara dos Deputados:
Deputados podem votar, a partir de terça-feira (04), o Projeto de Lei Complementar que
permite aos municípios continuarem a receber recursos transferidos por estados e pela
União mesmo se as despesas com pessoal estejam acima do limite legal no caso de queda
de receita vinda do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
Na quarta-feira (05), os deputados podem analisar a Medida Provisória 851/18, que permite a
criação de fundos administrados por instituições privadas sem fins lucrativos para financiar
projetos e atividades nas áreas de educação, ciência, tecnologia, pesquisa, inovação,
cultura, saúde, meio ambiente, assistência social e desporto. Leia mais sobre a pauta.
Inicio
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AGENDA DAS COMISSÕES
 No Senado Federal:


A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania promove na terça-feira (04), às 10h,
audiência pública. Em destaque:
COMBATE À CORRUPÇÃO
Tema: “Celebrar o Dia Internacional de Combate à Corrupção”. Foi convidado o Senhor Deltan
Dallagnol, Procurador da República e coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato. Confira aqui os
demais convidados.
Inicio

 Na Câmara dos Deputados:


A Comissão Especial para analisar o projeto da nova lei de licitações (Projeto de Lei nº
1.292/1995), agendou para terça-feira (04), às 15h30, reunião ordinária. Em destaque:
NOVA LEI DE LICITAÇÕES
Discussão e votação do PARECER / SUBSTITUTIVO do Relator, deputado João Arruda (MDB/PR).
A Comissão Especial é presidida pelo deputado Augusto Coutinho (SD/PE).
A Comissão Especial que analisa proposta de nova lei de contratações públicas (PLs 1.292/95,
6.814/17 e outros 230 apensados) reúne-se para mais uma tentativa de votar o Parecer do relator,
deputado João Arruda. A análise do texto já foi adiada várias vezes. Leia mais.
Inicio



A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática promove na quarta-feira
(05), às 10h, audiência pública. Em destaque:
PESQUISAS DE INOVAÇÃO
Tema: "O papel do governo e da iniciativa privada nas pesquisas de inovação". Confira aqui a
relação dos convidados.
Inicio
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A Comissão Especial para analisar a Reforma Tributária (Proposta de Emenda à
Constituição nº 293/2004), agendou para quarta-feira (05), às 14h30, reunião ordinária. Em
destaque:
REFORMA TRIBUTÁRIA
Discussão e votação do PARECER do Relator, deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR). O texto foi
apresentado na semana passada, mas um pedido de vista coletivo adiou sua votação.
O texto, segundo Hauly, busca simplificar o atual sistema, permitindo a unificação de tributos sobre o
consumo e, ao mesmo tempo, reduzindo o impacto sobre os mais pobres. Além disso, pretende
aumentar gradativamente os impostos sobre a renda e sobre o patrimônio e melhorar a eficácia da
arrecadação, com menos burocracia. Leia mais.
Inicio
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