De 18 a 22 de fevereiro de 2019

CONGRESSO NACIONAL
CAMARA DOS DEPUTADOS
Plenário pode votar projeto que autoriza União, estados e municípios a cederem crédito de dívida a receber Pauta também inclui criação do regime penitenciário de segurança máxima e regras para acompanhamento de obras
públicas por cidadãos cadastrados em grupos de rede social. O Plenário da Câmara dos Deputados pode votar, a partir
de terça-feira (19), o projeto que permite ao poder público ceder créditos de dívidas a receber (Projeto de Lei
Complementar 459/17). A proposta viabiliza a cessão de créditos tributários ou não de titularidade da União, dos
estados e dos municípios. O texto causa polêmica e precisa de quórum qualificado (257 votos favoráveis) para ser
aprovado.
SENADO FEDERAL
Renúncias fiscais podem passar a ter prazo definido - As renúncias fiscais podem passar a ter limite de tempo.
Projeto apresentado no Senado prevê o máximo de cinco anos para esse tipo de política, em que governo abre mão de
receber parte dos impostos devidos para estimular setores da economia, por exemplo. O texto será analisado pela
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). O Projeto de Lei Complementar (PLP) 22/2019 prevê que projetos de lei
aprovados ou medidas provisórias que resultem em renúncia de receita por concessão ou ampliação de incentivo ou
benefício tributário, financeiro, creditício ou patrimonial devem conter cláusula de vigência de até cinco anos. Além
disso, precisarão trazer previstos objetivos, metas e indicadores relativos à política pública fomentada, além da
indicação do órgão responsável pela supervisão, acompanhamento e avaliação.

CÂMARA FEDERAL – COMISSÕES E PLENÁRIO

► Dias 19, 20 e 21/02/2019 – LOCAL: Anexo Principal – Plenário Ulisses Guimarães.
Plenário pode votar projeto que autoriza União, estados e municípios a cederem crédito de dívida a receber Pauta também inclui criação do regime penitenciário de segurança máxima e regras para acompanhamento de obras
públicas por cidadãos cadastrados em grupos de rede social. O Plenário da Câmara dos Deputados pode votar, a partir
de terça-feira (19), o projeto que permite ao poder público ceder créditos de dívidas a receber (Projeto de Lei
Complementar 459/17). A proposta viabiliza a cessão de créditos tributários ou não de titularidade da União, dos
estados e dos municípios. O texto causa polêmica e precisa de quórum qualificado (257 votos favoráveis) para ser
aprovado.

SENADO FEDERAL
►

Dias 19, 20 e 21/02/2019 às 14h - LOCAL: Plenário - Edificio Principal.

5 - Discussão, em turno único do PLC 115/18 - (nº 2281 de 2015, na Casa de origem), do deputado Federal Jutahy
Junior, que proíbe a exclusão de pessoas jurídicas adimplentes e de boa-fé do Refis nas condições que
especifica.
Relator: Senador Valdir Raupp.
Parecer favorável nº 118, de 2018, da CAE,
COMISSÕES PERMANENTES
►
►

Dia 19/02/2019 às 10h - Local: Anexo II, Ala Senador Alexandre Costa, Plenário 19, Senado Federal.
CAE – COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS

1 - MSF 2/2019 - Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 84, inciso XIV, combinado com o art.
52, inciso III, alínea d, da Constituição Federal, o nome do Senhor ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO, para
exercer o cargo de Presidente do Banco Central do Brasil.
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De 18 a 22 de fevereiro de 2019
Relator: Senador Eduardo Braga
Relatório: Não apresentado
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