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CLIQUE E ACESSE TEMAS EM DESTAQUE NESTA EDIÇÃO:


Conteúdo mínimo do plano de gerenciamento de resíduos sólidos



Audiência: Blockchain



Fixar o início do prazo decadencial



Reunião Técnica: Consolidação das normas e leis



Eliminação controlada das Bifenilas Policloradas – PCBs



Audiência: Obsolescência Programada



Audiência: Expansão da banda larga por meio do satélite
geoestacionário



Audiência: Registro Internacional de Marcas e o Acordo de Madri

PLENÁRIOS
Senado Federal:
Os líderes dos partidos decidem nessa terça-feira (07) a pauta de votações para o mês de
agosto. A reunião está marcada para as 14h30, na Presidência do Senado. A Casa deve
realizar duas semanas de esforço concentrado neste mês e uma terceira em setembro, antes
das eleições de outubro.
Uma das matérias que deve ser incluída na pauta é a Medida Provisória 829/2018. O texto
aprovado pelos deputados em julho prorroga contratos temporários de pessoal em três
ministérios: Cultura; Desenvolvimento Social; e Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações. Leia mais sobre a pauta.

Câmara dos Deputados:
Na primeira semana de esforço concentrado em agosto, o Plenário da Câmara dos
Deputados pode analisar três Medidas Provisórias com reivindicações negociadas com os
caminhoneiros para o fim da greve, ocorrida em maio deste ano. As MPs estão pautadas
para quarta-feira (08), às 9 horas. Leia mais sobre a pauta.
Inicio
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AGENDA DAS COMISSÕES
 No Senado Federal:


A Comissão de Meio Ambiente agendou para terça-feira (07), às 11h30, reunião
extraordinária para discussão e apreciação de matérias. Em destaque:
CONTEÚDO MÍNIMO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 90/18 – da senadora Rose de Freitas (PMDB/ES) – que altera a Lei
nº 12.305/10, para incluir no conteúdo mínimo do plano de gerenciamento de resíduos sólidos a
destinação de materiais recicláveis descartados a cooperativas de catadores ou organizações da
sociedade civil que tenham por finalidade o aproveitamento econômico desses materiais. O Relator,
senador BENEDITO DE LIRA (PP/AL), apresentou RELATÓRIO pela aprovação. (ITEM 10)
Inicio



A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do
Consumidor agendou para quarta-feira (08), às 11h, reunião extraordinária para discussão e
apreciação de matérias. Em destaque:
FIXAR O INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 90/12 - do senador Eduardo Amorim (PSDB/SE) – que altera a
redação do § 1º do art. 26 da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), para fixar o início do
prazo decadencial do direito do consumidor de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação.
O Relator, senador DÁRIO BERGER (PMDB/SC), apresentou RELATÓRIO pela aprovação do projeto e
pela rejeição da EMENDA oferecida pelo senador Flexa Ribeiro (PSDB/PA). Observações: O relatório
foi lido na reunião de 14/03/18, sendo concedida vista coletiva à matéria. (ITEM 3)
Inicio

 Na Câmara dos Deputados:


A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania agendou para terça-feira (07), às
14h30, reunião ordinária para discussão e apreciação de matérias. Em destaque:
ELIMINAÇÃO CONTROLADA DAS BIFENILAS POLICLORADAS - PCBs
PROJETO DE LEI Nº 1.075/11 - dos deputados Penna (PV/SP) e Sarney Filho (PV/MA) - que dispõe
sobre a eliminação controlada das Bifenilas Policloradas - PCBs e dos seus resíduos, a
descontaminação e a eliminação de transformadores, capacitores e demais equipamentos elétricos que
contenham PCBs, e dá outras providências correlatas. O Relator, deputado JERÔNIMO GOERGEN
(PP/RS), apresentou PARECER pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, do
Substitutivo da CDEICS e do Substitutivo da CME, na forma do Substitutivo da CMADS. (ITEM 33)
Inicio
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A Comissão de Educação promove na terça-feira (07), às 10h, audiência pública. Em
destaque:
EXPANSÃO DA BANDA LARGA
Tema: "Debater a expansão da banda larga por meio do satélite geoestacionário com o objetivo
de conectar todas as escolas públicas à internet”. Foram convidados os Senhores JARBAS JOSÉ
VALENTE, Presidente da Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebrás; e ANDRÉ MULLER
BORGES, Secretário de Telecomunicações do MCTIC.
Inicio



A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços promove
na terça-feira (07), às 15h, audiência pública. Em destaque:
REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS
Tema: "Debater o Protocolo referente ao Acordo de Madri, relativo ao Registro Internacional de
Marcas e o Regulamento Comum do Acordo de Madri, matéria objeto do PDC nº 860/2017".
Confira aqui a relação dos convidados.
Inicio



A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços promove
na quinta-feira (09), às 8h30, no Salão Nobre da FGV em São Paulo, Seminário. Em
destaque:
BLOCKCHAIN
Tema: "Blockchain: seu uso na gestão pública, na governança digital, no desenvolvimento
econômico, como nova economia digital, suas aplicações, vantagens e riscos". Confira aqui a
relação dos convidados.
Inicio



A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público promove na quinta-feira
(09), às 14h, na sala da Presidência da Comissão, Reunião Técnica. Em destaque:
CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS E LEIS
Tema: "Reunião Técnica com Juristas Convidados para tratar do Ciclo de Debates para debater
proposta de consolidação das normas e leis relativas à Administração Pública Federal pela
Comissão de Trabalho, de Administração e de Serviço Público”. Confira aqui a relação dos
convidados.
Inicio
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A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços promove
no próximo dia 14 de agosto, às 15h, audiência pública. Em destaque:
OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA
Tema: “Debater a obsolescência programada em produtos fabricados pela indústria nacional",
matéria objeto do PL 7.875/2017”. O Senhor DANIEL ANTUNES, Gerente de Relações
Governamentais da ABINEE - Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica representa a
entidade como expositor. Confira aqui a relação dos demais convidados.
Inicio
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