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CLIQUE E ACESSE TEMAS EM DESTAQUE NESTA EDIÇÃO:


Participação de fontes renováveis na matriz energética



Reforma Tributária



Institui o Regime de Tributação Unificada – RTU



Investimentos na expansão de redes de telecomunicações



Fixar o início do prazo decadencial



Rastreamento da entrega de objetos postados

PLENÁRIOS
Senado Federal:
Já está incluída na ordem do dia de terça-feira (11), com regime de urgência, a votação de
projetos do senador Randolfe Rodrigues (Rede/AP) e do deputado Ricardo Izar (PP/SP) que
modificam a legislação brasileira, visando dar maior proteção e dignidade aos animais em
suas interações com os seres humanos. Leia mais sobre a pauta.

Câmara dos Deputados:
A criação de fundos para administrar doações a projetos de instituições públicas (MP 851/18)
e a regulamentação da venda da dívida ativa (PLP 459/17) são os destaques do Plenário
nesta segunda-feira (10).
A Medida Provisória 851/18 permite a criação de fundos administrados por instituições
privadas sem fins lucrativos para financiar projetos e atividades nas áreas de educação,
ciência, tecnologia, pesquisa, inovação, cultura, saúde, meio ambiente, assistência social,
desporto, segurança pública, direitos humanos e demais finalidades de interesse público.
Leia mais sobre a pauta.
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AGENDA DAS COMISSÕES
 No Senado Federal:


A Comissão de Serviços de Infraestrutura agendou para terça-feira (11), 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 3)
Inicio



A Comissão de Assuntos Econômicos agendou para terça-feira (11), às 10h, reunião
extraordinária para discussão e apreciação de matérias. Em destaque:
REGIME DE TRIBUTAÇÃO UNIFICADA - RTU
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 68/16 – do senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP) – que altera
Lei nº 11.898/09, que Institui o Regime de Tributação Unificada - RTU na importação, por via terrestre,
de mercadorias procedentes do Paraguai, para conceder isenção do Imposto de Importação aos
insumos, às máquinas e aos equipamentos necessários à produção na Zona Franca Verde. O Relator,
senador Otto Alencar (PSD/BA), não apresentou o RELATÓRIO. (ITEM 13)
A matéria foi apreciada pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, com PARECER
favorável à matéria em 28/11/18. Leia mais.
Inicio



A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do
Consumidor agendou para quarta-feira (12), 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 7)
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 Na Câmara dos Deputados:


A Comissão Especial para analisar a Reforma Tributária (Proposta de Emenda à
Constituição nº 293/2004), agendou para terça-feira (11), às 13h, reunião ordinária. Em
destaque:
REFORMA TRIBUTÁRIA
Discussão e votação do PARECER do Relator, deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR). O texto foi
apresentado na semana passada, mas um pedido de vista coletivo adiou sua votação.
O texto, segundo Hauly, busca simplificar o atual sistema, permitindo a unificação de tributos sobre o
consumo e, ao mesmo tempo, reduzindo o impacto sobre os mais pobres. Além disso, pretende
aumentar gradativamente os impostos sobre a renda e sobre o patrimônio e melhorar a eficácia da
arrecadação, com menos burocracia.
A proposta extingue nove tributos federais (ISS, ICMS, IPI, Cofins, Cide, salário-educação, IOF, PIS e
Pasep), o ICMS e o ISS. No lugar deles, serão criados o Imposto sobre Operações com Bens e
Serviços (IBS) e um imposto sobre bens e serviços específicos (Imposto Seletivo), este de competência
federal. O IBS será de competência estadual, mas com uma única legislação federal. Leia mais.
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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:
EXPANSÃO DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
PROJETO DE LEI Nº 9.951/2018 - do deputado Fábio Trad (PSD/MS) - que altera a Lei nº 9.472/97,
dispondo sobre investimentos na expansão de redes de telecomunicações. O Relator, deputado
THIAGO PEIXOTO (PSD/GO), apresentou PARECER pela aprovação, com Emenda. (ITEM 11)
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 DELEY (PTB/RJ), apresentou
PARECER pela aprovação. Leia mais. (ITEM 15)
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