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CLIQUE E ACESSE TEMAS EM DESTAQUE NESTA EDIÇÃO:


Liberdade Econômica



Apoio tecnológico a micro e pequenas empresas



Audiência: Ações do Junho Verde



Rastreamento da entrega de objetos postados



Audiência: Parques Tecnológicos



Política Nacional de Resíduos Sólidos



Importância das Normas Regulamentadoras



Isenta do IPI computadores pessoais



Mercado de carros elétricos no Brasil



Audiência: Prestadoras de serviços de telefonia móvel

PLENÁRIOS
Sessão do Congresso Nacional:
O Congresso Nacional tem sessão marcada para esta terça-feira (11), às 14 horas, com o
objetivo de votar vetos presidenciais e o projeto de crédito suplementar que autoriza o
Executivo a descumprir a chamada “regra de ouro” e pagar, com recursos emprestados,
despesas correntes de R$ 248,9 bilhões (PLN 4/19). Leia mais sobre a pauta.
Senado Federal:
O fim do sigilo bancário de operações de instituições oficiais de crédito com países
estrangeiros será analisado na Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa, marcada para
a quarta-feira (12). Os senadores decidiram na última quinta-feira que o projeto seria votado
com urgência em Plenário. Leia mais sobre a pauta.
Câmara dos Deputados:
O Plenário deve analisar a proposta de nova Lei de Licitações (PL nº 1.292/1995) em sessão
marcada para a terça-feira (11), após as deliberações do Congresso Nacional sobre vetos e
o projeto (PLN 4/19).
A nova Lei de Licitações chegou a ser discutida na semana passada, mas teve a votação
adiada por discordâncias sobre pontos do relatório. Entre as novidades da proposta está a
criação de uma modalidade específica para a compra de tecnologias: o chamado diálogo
competitivo. Leia mais sobre a pauta.
Inicio
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AGENDA DAS COMISSÕES
 No Congresso Nacional:


A Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória Nº
881, adotada em 30 de abril de 2019, que "institui a declaração de direitos de liberdade
econômica, estabelece garantias de livre mercado, análise de impacto regulatório, e dá
outras providências” promove na quarta-feira (12), às 15h, reunião para Instalação da
Comissão. Em destaque:
DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA
Eleição de Presidente e de Vice-Presidente.
A MP nº 881/2019, que reduz o tempo e a burocracia para abrir empresas. Depois de analisados pelas
comissões mistas, os relatórios das MPs são remetidos à Câmara dos Deputados e, posteriormente, ao
Senado, para votação em Plenário.
Inicio

 No Senado Federal:


A Comissão de Meio Ambiente promove na terça-feira (11), às 14h, audiência pública. Em
destaque:
AÇÕES DO JUNHO VERDE
Tema: “Debater o tema “Lucros verdes: como empresas brasileiras se tornaram prósperas e
competitivas preservando o meio ambiente” como parte das ações do Junho Verde”. Confira
aqui a relação dos convidados.
Inicio



A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática promove na
quarta-feira (12), às 9h, audiência pública. Em destaque:
PARQUES TECNOLÓGICOS
Tema: “Discutir o desenvolvimento regional por intermédio dos Parques Tecnológicos
(PqTecs)”. Confira aqui a relação dos convidados.
Inicio
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A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa agendou para quinta-feira
(13), às 9h, reunião extraordinária para discussão e apreciação de matérias. Em destaque:
NORMAS REGULAMENTADORAS (NRs)
REQUERIMENTO N° 64/2019 – do senador Paulo Paim (PT/RS) – que requer a realização de
audiência pública, com o objetivo de debater "A importância das Normas Regulamentadoras (NRs)
para a segurança e a saúde dos trabalhadores”. (ITEM 21)
Inicio

 Na Câmara dos Deputados:


A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática agendou para quartafeira (12), às 10h, reunião ordinária para discussão e apreciação de matérias. Em destaque:
MERCADO DE CARROS ELÉTRICOS NO BRASIL
REQUERIMENTO Nº 61/2019 - do deputado Luis Miranda (DEM/DF) - que solicita a realização de
audiência pública para debater sobre o mercado de carros elétricos no Brasil, com a participação de
Ricardo Guggisberg - Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE); Ricardo Takahira Representante da SAE Brasil; Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque - Secretário Especial da
Receita Federal do Brasil; Representante do Ministério de Minas e Energia; Rodrigo Contin - CEO da
Hitech Electric; e Representante da BMW Group Brasil. (ITEM 1)
Inicio

APOIO TECNOLÓGICO
PROJETO DE LEI Nº 177/2019 - do deputado Igor Timo (PODE/MG) - que dispõe sobre o apoio
tecnológico a micro e pequenas empresas e dá outras providências. O Relator, deputado FELIPE
RIGONI (PSB/ES), apresentou PARECER pela aprovação. (ITEM 15)
Inicio



A Comissão de Defesa do Consumidor agendou para quarta-feira (12), às 9h30, reunião
ordinária para discussão e apreciação de matérias. Em destaque:
RASTREAMENTO DA ENTREGA DE OBJETOS POSTADOS
PROJETO DE LEI Nº 10.052/2018 - do deputado Carlos Henrique Gaguim (DEM/TO) - que altera a Lei
nº 6.538/78, que dispõe sobre os Serviços Postais; e a Lei nº 8.078/90, que dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outras providências, para estabelecer a obrigatoriedade de oferta de mecanismo que
permita o rastreamento da entrega de objetos postados, sempre que a contratação de fornecimento de
produtos ocorrer fora do estabelecimento comercial". O Relator, deputado RICARDO TEOBALDO
(PODE/PE), apresentou PARECER pela aprovação. (ITEM 6)
Inicio
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A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços agendou
para quarta-feira (12), às 10h, reunião ordinária para discussão e apreciação de matérias. Em
destaque:
POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
REQUERIMENTO Nº 40/2019 - do deputado Guiga Peixoto (PSL/SP) - que requer audiência pública
para discutir sobre a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Sugere:
Ministério do Meio Ambiente; Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos
Especiais (Abrelpe); Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente
(Abrampa); Frente Nacional de Prefeitos (FNP); e Conselho Nacional de Municípios (CNM). (ITEM 3)
Inicio



A Comissão de Educação agendou para quarta-feira (12), às 10h, reunião ordinária para
discussão e apreciação de matérias. Em destaque:
ISENTA DO IPI COMPUTADORES PESSOAIS
PROJETO DE LEI Nº 739/2019 - do deputado Ricardo Teobaldo (PODE/PE) - que isenta do IPI
computadores pessoais, smartphones, tablets, notebooks, modems, seus acessórios e afins, quando
adquiridos por professores em exercício e estudantes matriculados em instituições públicas de ensino.
O Relator, deputado BACELAR (PODE/BA), apresentou PARECER pela aprovação, com
emenda. (ITEM 24)
Inicio



A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática promove na quinta-feira
(13), às 10h, audiência pública. Em destaque:
PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL
Tema: “A obrigatoriedade de as empresas prestadoras de serviços de telefonia móvel
veicularem campanhas informativas de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e
adolescentes para evitar o compartilhamento e distribuição de imagens com nudez de menores
(Projeto de Lei nº 1.591, de 2019)”. Confira aqui a relação dos palestrantes.
Inicio
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