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CLIQUE E ACESSE TEMAS EM DESTAQUE NESTA EDIÇÃO:


Participação de fontes renováveis na matriz energética



Audiência: Reforma Tributária Solidária



Incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica



Governo e Iniciativa Privada nas Pesquisas de Inovação



Garantia Contratual



Mensagem de advertência sobre o crime de receptação



Fixar o início do prazo decadencial



Audiência: Perspectivas da Indústria Baiana



Eliminação controlada das Bifenilas Policloradas – PCBs



Audiência: Produção de placas e painéis de energia solar



Nova Lei de Licitações

PLENÁRIOS
Senado Federal:
Em outubro de 2017, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a pena de oito anos de
inelegibilidade para políticos condenados pela Justiça Eleitoral por abuso de poder
econômico pode ser aplicada inclusive a pessoas condenadas antes da entrada em vigor da
Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar 135/2010), em junho de 2010. Esse entendimento,
porém, pode ser alterado caso o PLS 396/2017, do senador Dalirio Beber (PSDB/SC), seja
aprovado. A proposta está na pauta desta terça-feira (20) para ser analisada em regime de
urgência. Leia mais sobre a pauta.

Câmara dos Deputados:
A distribuição do dinheiro arrecadado com as loterias vai estar em debate no Plenário a partir
de terça-feira (20). É que está pronta para ser votada a Medida Provisória 846/2018, que traz
novas regras para a divisão desses recursos entre diversos setores.
Além da MP, outras propostas poderão ser votadas pelos deputados. Entre elas o Projeto de
Lei Complementar 420/2014, que inclui no regime simplificado de cobrança de impostos, o
Simples Nacional (Supersimples), empresas de controle de pragas urbanas, de fisioterapia e
transporte turístico de passageiros. Leia mais sobre a pauta.
Inicio
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AGENDA DAS COMISSÕES
 No Senado Federal:


A Comissão de Serviços de Infraestrutura agendou para terça-feira (20), às 9h, reunião
extraordinária para discussão e apreciação de matérias. Em destaque:
PARTICIPAÇÃO DE FONTES RENOVÁVEIS
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 712/15 - do senador Cristovam Buarque (PPS/DF) – que altera a
Lei nº 12.187/09, para estabelecer meta de participação de fontes renováveis na matriz energética
brasileira para o ano de 2040. O Relator, senador Lasier Martins (PSD/RS), apresentou RELATÓRIO
pela aprovação nos termos do Substitutivo. (ITEM 5)
Inicio



A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática agendou para
quarta-feira (21), às 9h, reunião extraordinária para discussão e apreciação de matérias. Em
destaque:
INCENTIVOS À INOVAÇÃO E À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 95/17 – da senadora Rose de Freitas (PODE/ES) – que altera a Lei
nº 10.973/04, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente
produtivo e dá outras providências, e a Lei nº 12.462/11, que institui o Regime Diferenciado de
Contratações Públicas - RDC, para incentivar a criatividade, com o objetivo de fortalecer a economia
criativa e as atividades econômicas que direta e indiretamente a compõem. O Relator, senador Otto
Alencar (PSD/BA), apresentou RELATÓRIO pela rejeição do Projeto. (ITEM 4)
Inicio



A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do
Consumidor agendou para quarta-feira (21), às 11h, reunião extraordinária para discussão e
apreciação de matérias. Em destaque:
GARANTIA CONTRATUAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 66/17 - do deputado Ricardo Izar (PP/SP) – que altera o art. 50 da
Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), para dispor sobre a garantia contratual. O Relator,
senador Wilder Morais (DEM/GO), apresentou RELATÓRIO pela aprovação com uma Emenda.
(ITEM 3)
Inicio
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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 16)
Inicio

 Na Câmara dos Deputados:


A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania agendou para terça-feira (20), 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". Explicação da Ementa: As bifenilas policloradas
PCBs são constituintes de óleos isolantes utilizados em transformadores, capacitores e outros
equipamentos elétricos, sendo comercialmente conhecidos como Ascarel ou Askarel, Aroclor, Pyralen,
Clorophen, Inerteen, Asbetol e Kneclor. REDAÇÃO FINAL - Relator: Deputado ANTONIO BULHÕES.
(ITEM 1)
Inicio



A Comissão Especial para analisar o projeto da nova lei de licitações (PL 1.292/95),
agendou para terça-feira (20), às 14h30, reunião ordinária. Em destaque:
NOVA LEI DE LICITAÇÕES
Discussão e votação do PARECER / SUBSTITUTIVO do Relator, deputado João Arruda (MDB/PR).
A Comissão Especial é presidida pelo deputado Augusto Coutinho (SD/PE).
A Comissão Especial que analisa proposta de nova lei de contratações públicas (PLs 1.292/95,
6.814/17 e outros 230 apensados) reúne-se para mais uma tentativa de votar o Parecer do relator,
deputado João Arruda. A análise do texto já foi adiada várias vezes. Leia mais.
Inicio

Sistema Radar Legislativo da Abinee - www.abinee.org.br

Escritório Regional de Brasília
Informativo Semanal
Agenda do Congresso Nacional
Número



343 – 19 a 23 de novembro de 2018

A Comissão de Finanças e Tributação promove na terça-feira (20), às 14h30, audiência
pública. Em destaque:
REFORMA TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA
Tema: Debater o Desenvolvimento Econômico na Perspectiva da Reforma Tributária Solidária.
Confira aqui a relação dos convidados.
Inicio



A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática agendou para quartafeira (21), às 10h, reunião ordinária para discussão e apreciação de matérias. Em destaque:
PESQUISAS DE INOVAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 317/18 - dos deputados Odorico Monteiro (PSB/CE) e Celso Pansera (PT/RJ),
que "solicita realização de audiência pública para debater o papel do Governo e da Iniciativa Privada
nas pesquisas de Inovação". (ITEM 1)
Inicio



A Comissão de Defesa do Consumidor agendou para quarta-feira (21), às 9h30, reunião
ordinária para discussão e apreciação de matérias. Em destaque:
MENSAGEM DE ADVERTÊNCIA SOBRE O CRIME DE RECEPTAÇÃO
PROJETO DE LEI Nº 9.589/18 - do deputado João Paulo Papa (PSDB/SP) - que obriga, nas hipóteses
em que especifica, a veiculação de mensagem de advertência sobre o crime de receptação.
O Relator, deputado MARCO TEBALDI (PSDB/SC), apresentou PARECER pela aprovação, com
Substitutivo. (Dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção, nas embalagens dos produtos
eletroeletrônicos, de mensagem de advertência sobre o crime de receptação, em local e com
dimensões que permitam a fácil identificação e leitura do aviso) (ITEM 11)
Inicio



A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços promove
na quarta-feira (21), às 9h30, audiência pública. Em destaque:
SETOR AUTOMOTIVO E SETORES DE PETRÓLEO, GÁS E PETROQUÍMICA
Tema: "Panorama e perspectivas da Indústria Baiana: Tendências, desafios e oportunidades
para o Setor Automotivo e Setores de Petróleo, Gás e Petroquímica". Confira aqui a relação dos
convidados.
Inicio

Sistema Radar Legislativo da Abinee - www.abinee.org.br

Escritório Regional de Brasília
Informativo Semanal
Agenda do Congresso Nacional
Número



343 – 19 a 23 de novembro de 2018

A Comissão de Minas e Energia promove no próximo dia 28 de novembro, às 9h30,
audiência pública. Em destaque:
PRODUÇÃO DE PLACAS E PAINÉIS DE ENERGIA SOLAR
Tema: Debater a grave situação da indústria nacional de produção de placas e painéis de energia
solar no Brasil. Foram convidados: Representante do Ministério da Fazenda - MF; Representante do
Ministério das Relações Exteriores - MRE; Representante do Ministério da Indústria, Comércio Exterior
e Serviços - MDIC; Representante da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica ABINEE; Representante da Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior - CAMEX; e Nelson
Falcão, Vice-Presidente de Cadeia Produtiva do Conselho de Administração da Associação Brasileira
de Energia Solar Fotovoltaica - Absolar.
Inicio
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