
 
 

A Pauta da Semana detalha a previsão dos trabalhos nos Plenários e Comissões da 
Câmara dos Deputados e Senado Federal no período de 23 a 27 de março de 2020, 
observando que os eventos podem ser cancelados, alterados ou incluídos extrapauta. 

SEMANA NO CONGRESSO: Por conta da pandemia de Coronavírus no Brasil as 
semanas de trabalho nas duas Casas do Congresso Nacional começam com fato 
inovador que são as votações de comissões e plenário por meio remoto, onde os 
parlamentares através do tipo vídeo conferência fazem suas apreciações e votos sobre a 
matéria em pauta. Ficou acordado que as sessões do plenário terão apenas uma matéria 
a ser apreciada e votada, podendo ocorrer várias sessões em um mesmo dia. 

Na Câmara dos Deputados não foi divulgada a previsão pauta das sessões 
deliberativas no Plenário nesta semana. Não há previsão de reuniões das comissões 
permanentes que aguardam as indicações pelos líderes de seus membros e definição 
dos presidentes para respectivas eleições. 

No Senado Federal há previsão de sessão deliberativa no plenário, até o fechamento 
desta pauta, somente na terça-feira para apreciação do PLV 2 de 2020, originário 
da MPV 899 de 2019, que trata do contribuinte legal referente a créditos tributários 
da União. 

Janela Partidária - Vai de 5 de março a 3 de abril o prazo da janela partidária, 
segundo a legislação eleitoral, período em que vereadores podem mudar de partido 
para disputar a eleição de outubro sem correr o risco de perder o mandato por 
infidelidade partidária período em que vereadores podem mudar de partido para 
disputar a eleição de outubro sem correr o risco de perder o mandato por infidelidade 
partidária. 

Câmara dos Deputados 
Plenário 

3ª, 4ª e 5ª feira 

 
Até o presente momento sem divulgação de sessão deliberativa no Plenário. 

 
Senado Federal 
Plenário 

3ª feira - 16h – sessão deliberativa remota 

Contribuinte legal 

Projeto de Lei de Conversão 2 de 2020, originário da Medida Provisória 899 de 
2019, que estabelece os requisitos e as condições para que a União e os devedores ou as 
partes adversas realizem transação, nas modalidades que especifica, que, mediante 
concessões mútuas, importe em determinação de litígio e conseqüente extinção de 
crédito tributário, nos termos do art. 171 da Lei nº 5.172, de 1966 - Código Tributário 
Nacional. 

Brasília, 23 de março de 2020 


