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Os líderes no Senado definiram, nesta segunda-feira, a pauta de votações desta e da próxima semana.

Amanhã (12), serão analisados três projetos: o que proíbe inscrição do consumidor no Serasa e SPC durante

a pandemia, o que limita juros no cartão de crédito e cheque especial e o que suspende o pagamento do

FIES.

Na quinta-feira (14), será votado projeto que suspende reajuste de medicamentos e planos de saúde.

Para a próxima semana, foram incluídos os projetos que eleva a alíquota da CSLL de instituições financeiras,

seguradoras e capitalização e proposta que dispõe sobre a suspensão dos créditos consignados em folha.

Compartilhe isso:
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