Senado Federal - Fevereiro de 2021
PROPOSIÇÃO

TEMA

RELATOR

Mínimo Educação em
2020

Autoria do Senador Marcos Rogério DEM/RO, construída com a CNM, a PEC, em
coleta de assinaturas, retira as penalidades para os 33,8% dos municípios que não
atingiram os 25% da Educação em 2020.

Não definido

Dívida Previdenciária em
2021

Autoria a definir, a PEC estabelece parcelamento especial dos débitos
previdenciários dos municípios em 240 parcelas, limita a parcela a % da receita e
desconsidera juros e multas, excepcionalmente, em 2021.

Não definido

Pacto Federativo

Autoria do Senador Fernando Bezerra MDB/PE. Matéria distribuída ao relator na
CCJ. A medida incluí artigo inaceitável, inegociável e repudiado pelo movimento
municipalista que prevê extinção de mais de 1.200 municípios. A Emenda 30
estabelece critérios de distribuição das receitas do petróleo da União.

Senador
Marcio Bittar
MDB/AC

SEDOL SF/20564.14994-32

PEC 188/2019
(Emenda 30)

Lei das Associações
PLS 486/2017

Autoria do Senador Anastasia PSD/MG, aguarda votação na CCJ. O projeto visa
estabelecer um marco jurídico para as atividades das associações de municípios.

Senador
Welington
Fagundes
PL/MT

Auxílio Emergencial em
2021

Fundamental em razão da dificuldade na retomada das atividades econômicas em
função da segunda onda da pandemia e a consequente não recuperação dos
postos de trabalho. A manutenção dos benefícios é crucial para milhões de pessoas
em situação de vulnerabilidade e um fôlego para a combalida economia.

Não definido

Reforma Tributária

Autoria do Deputado Baleia Rossi MDB/SP e do Senador Roberto Rocha PSDB/MA,
matéria distribuída ao relator na Comissão Mista. Unificação da tributação sobre
Consumo.

Deputado
Agnaldo
Ribeiro PP/PA

PEC 45/2019 e PEC
110/2019

Decreto de Calamidade
PDL 565/2020

ITR
PEC 74/2019

Linha de crédito
precatórios
EC 99/2017

Tabela SUS
PLS 468/2018

Fardamento
PLS 573/2015

Autoria do Senador Rogério Carvalho PT/SE, aguarda distribuição da Mesa.
Prorroga a vigência do Decreto Legislativo 6/2020, promovendo benefícios de
ordem legal e burocrática para o enfrentamento da pandemia de covid-19.
Autoria do Welington Fagundes - PL/MT, matéria distribuída ao relator na CCJ.
Transfere da União para os Municípios a competência para instituir imposto sobre
a propriedade territorial rural (ITR).
A EC 99/2017 estabelece o oferecimento de linha de crédito para precatórios por
parte da União, regra que nunca foi implementada. Fundamental para o grave
problema de liquidez.
Autoria do Senador Randolfe Rodrigues REDE/AP, estabelece uma política regular
de reajustes dos valores da tabela SUS, base para os repasses relativos aos
procedimentos realizados no âmbito do Sistema.
Autoria do Senador Fernando Bezerra Coelho PSB/PE, matéria distribuída ao
relator na CE (Terminativa). Estabelece que gastos com fardamento passem a
compor as Despesas de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino.

Não definido

Senador
Roberto
Rocha
PSDB/MA
Não definido

Senador Otto
Alencar
PSD/BA
Senador
Eduardo
Gomes
MDB/TO

