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CLIQUE E ACESSE TEMAS EM DESTAQUE NESTA EDIÇÃO:


Sessão do Congresso Nacional – Veto nº 19 – Lei de Informática



Aplicação dos recursos dos fundos das telecomunicações

Não havendo convocação para sessão legislativa extraordinária, o recesso da Câmara e do
Senado será de 23 de dezembro a 1º de fevereiro.

PLENÁRIOS
Senado Federal:
O primeiro item da pauta é o Projeto de Lei do Senado 484/2017, que estimula a implantação
de usinas eólicas na faixa de águas a 12 milhas (22 quilômetros) da costa, e na zona
econômica exclusiva, a 200 milhas (370 quilômetros) da costa.
De acordo com a proposta, que regulamenta o aproveitamento da energia dos ventos no mar
territorial, o litoral brasileiro será dividido pelo Conselho Nacional de Política Energética
(CNPE) em “prismas eólicos”, de forma semelhante ao que ocorre nos blocos de exploração
de petróleo e gás natural, conforme seu potencial energético e baixo potencial de
degradação ambiental. Leia mais sobre a pauta.

Câmara dos Deputados:
Com sessões marcadas para quarta-feira (19) e quinta-feira (20), o Plenário poderá votar o
Projeto de Lei Complementar 459/17, que permite à União, aos estados e aos municípios
cederem créditos de dívidas a receber, tributárias ou não. A matéria causa polêmica e
precisa de quórum qualificado (257 votos favoráveis) para ser aprovada. Leia mais sobre a
pauta.
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 Sessão do Congresso Nacional:
O presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira, convocou para terça-feira (18)
sessão conjunta para votar os destaques aos 13 projetos de lei de créditos
adicionais que foram aprovados na última quarta-feira (12).
Também estarão na pauta da sessão oito vetos presidenciais:
Um acordo entre os partidos transferiu para terça-feira (18) a deliberação dos vetos
presidenciais pendentes de votação. Entretanto, o presidente do Congresso, Eunício
Oliveira, alertou os parlamentares que convocará sessões sucessivas até a votação
dos vetos e do Orçamento de 2019.
Na lista de vetos pendentes de votação está o Veto 19/2018, que permite que até 20%
dos gastos em pesquisa e desenvolvimento por parte de empresas de tecnologia
beneficiadas por isenção tributária, sejam destinados à administração e na compra,
implantação, ampliação ou modernização de infraestrutura física e de laboratórios de
pesquisa.
VETO PARCIAL APOSTO AO PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 6, DE 2018 (oriundo da MP nº
810/17, que "Altera as Leis nºs 8.248/91, e 8.387/91")
ESTUDO DO VETO Nº 19 DE 2018
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AGENDA DAS COMISSÕES
 Na Câmara dos Deputados:


A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática agendou para quartafeira (19), às 10h, reunião ordinária para discussão e apreciação de matérias. Em destaque:
RECURSOS DOS FUNDOS DAS TELECOMUNICAÇÕES
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 38/2015 - do deputado Sandro Alex (PPS/PR) que "propõe que a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, com o auxílio do
Tribunal de Contas da União, realize ato de fiscalização e o controle na arrecadação e aplicação dos
recursos dos fundos das telecomunicações". O Relator, deputado VITOR LIPPI (PSDB/SP), apresentou
RELATÓRIO pelo encaminhamento ao TCU de solicitação de novas informações sobre o cumprimento
das medidas estabelecidas no acórdão 749//17. (ITEM 8)
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