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· 16 de junAPIB oficial @ApibOficial
**TUITAÇO PELA APROVAÇÃO DO PL 1142/20* 
 *#AprovaSenado1142**

1 23 28

· 16 de junAPIB oficial @ApibOficial
O Projeto de Lei 1142/20, de autoria da deputada federal Rosa Neide (PT-
MT) e outros co-autores, com a relatoria do Senador Randolfe Rodrigues 
(REDE-AP), estará em pauta amanhã, 16 de junho, a partir das 14h, na sessão 
virtual do Senado.
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· 23 de outAPIB oficial @ApibOficial
A destruição da floresta amazônica é uma luta que envolve toda a 
comunidade internacional, segundo seus povos indígenas.
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