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Governo lança programa para incentivar o turismo no País
Na última terça-feira, o Ministro do Turismo,
Marx Beltrão, em conjunto com membros do
setor, apresentou o programa “Brasil +
Turismo”,
com
medidas
para
o
seu
fortalecimento. Em linhas gerais, o programa
tem a finalidade de desburocratizar o setor,
aumentar o número de turistas nacionais e
estrangeiros,
contribuir
para
melhorar
a
infraestrutura dos destinos nacionais existentes,
proporcionar o desenvolvimento regional e gerar
emprego e atrair capital.
Durante o lançamento do programa, o Ministro
mencionou que o governo quer dar maior
protagonismo ao setor de turismo na economia,
pois ele pode dar rápidas respostas econômicas,
visando, inclusive, reduzir o número de
desempregados, atualmente estimados em cerca
de 13 milhões. O Ministro estima que, com
a implementação do programa, o número de
turistas estrangeiros passe dos 6,5 milhões,
registrados em 2016, para 12 milhões, em 2022,
e que a receita com os visitantes aumente dos
atuais US$ 6 bilhões anuais para US$ 19
bilhões em cinco anos.
As medidas apresentadas reúnem sugestões de
empresários e de entidades internacionais, como
o Conselho Mundial de Turismo e Viagem
(WTTC) e a Organização Mundial do Turismo.
Dentre as ações, destaca-se a emissão
de vistos eletrônicos sem burocracia, por meio
da Internet ou de aplicativos, num processo que
tomará no máximo 48 horas. A ideia é que, até o
fim de 2017, a medida passe a valer para
turistas
de
EUA,
Canadá,
Austrália
e
Japão, países de onde se originam parte
expressiva dos visitantes que chegam o País e
que têm alto poder aquisitivo.
Também faz parte do programa a alteração do
Código Brasileiro de Aeronáutica para permitir a
ampliação dos atuais 20% para até 100% do
capital das empresas aéreas brasileiras ao
investimento estrangeiro.

Com essa medida, espera-se aumentar a
competitividade entre as companhias aéreas, o
número de voos dentro do País e a malha aérea
regional, com a finalidade de possibilitar o
maior deslocamento de turistas nacionais e
internacionais.
O Ministro Marx Beltrão mencionou que o
Presidente Michel Temer assinaria uma medida
provisória pondo fim ao limite atualmente fixado.
Porém, até o momento, a Presidência ainda não
apresentou nenhuma proposição legislativa ao
Congresso sobre o tema.
Outro ponto do programa é a mudança da
natureza jurídica da Embratur, de autarquia
para serviço social autônomo. Assim, a
entidade
poderá
atuar
de
forma
mais
competitiva no mercado turístico, recebendo
recursos privados para o desenvolvimento de
projetos, entre outros benefícios. Outros pontos
importantes são a gestão, a regularização e a
concessão de áreas de domínio da União
localizadas em locais com potencial para o
desenvolvimento
do
turismo,
bem
como
a redução do custo da praticagem no Brasil.
Dando início à implementação do programa, o
Presidente Michel Temer, no dia seguinte ao seu
lançamento, apresentou o Projeto de Lei (PL) nº
7.413/2017 perante a Câmara dos Deputados,
para dispor sobre a Política Nacional de Turismo
e a definição das atribuições do Governo Federal
no planejamento, desenvolvimento e estimulo ao
setor. As operadoras de cruzeiros aquaviários
figuram entre os temas tratados no PL.
Estima-se que o Presidente Temer encaminhe,
em breve, alguma proposição para tratar da
abertura do capital das empresas aéreas
nacionais, tema mencionado abertamente pelo
Ministro
do
Turismo,
o
qual,
segundo
especialistas, é um ponto que impactará
positivamente na economia brasileira.
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Agenda da Semana
Congresso Nacional
Comissão Mista da Medida Provisória nº
754/2016 (CMMPV nº 754/2016)
18 e 19/04/2017, às 9h
Audiências Públicas sobre a Medida Provisória nº
754/2016, que altera normas de regulação para o

setor farmacêutico. A MP permite que o Conselho de
Ministros da Câmara de Regulação do Mercado de
Medicamentos (CMED) autorize, excepcionalmente, a
redução ou o aumento dos preços dos remédios, sem
delimitar qualquer data específica para essas
autorizações.

Senado Federal
Comissão de Constituição,
Cidadania (CCJ)
19/04/2017, às 10h

Justiça

e

Fique de Olho
Proposta de Emenda à Constituição nº 2/2015,
que altera a Constituição para atribuir imunidade
tributária aos medicamentos destinados ao uso
humano.
Autor: Sen. Reguffe (sem partido – DF) e outros
Relatora: Sen. Simone Tebet (PMDB-MS)
Relatório: pela aprovação, com emendas.

Comissão de Assuntos Econômicos (CAE)
18/04/2017, às 10h
Projeto de Lei nº 286/2015, que altera a Lei de
Sociedade Anônimas para ampliar de R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais) para R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais) o valor máximo de patrimônio
líquido que a sociedade anônima de capital fechado
pode apresentar como requisito necessário à obtenção
do regime simplificado de publicidade de atos
societários.
Autor: Sen. Ronaldo Caiado (DEM-GO)
Relator: Sen. Tasso Jereissati (PSDB-CE)
Relatório: pela aprovação.

Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados
Plenário
18/04/2017, às 13h55, 19/04/2017, às
14h, e 20/04/2017, às 9h
Fique de Olhio
Projeto de Lei de Conversão nº 3/2017, que
dispõe sobre diretrizes gerais para a prorrogação e a
relicitação dos contratos de parceria que especifica e
dá outras providências.
Autor: Presidente da República
Relator: Dep. Sergio Souza (PMDB-PR)
Relatório: pela aprovação, com emendas.
Projeto de Lei Complementar nº 268/2016, que
aprimora dispositivos de governança das entidades
fechadas de previdência complementar vinculadas à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios e a suas autarquias, fundações, sociedades
de economia mista e outras entidades públicas.
Autor: Sen. Valdir Raupp (PMDB-RO)
Relator: Dep. Sergio Souza (PMDB-PR)
Relatório: ainda não apresentado.

Projeto de Lei Complementar nº 343/2017, que
institui o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e
do Distrito Federal.
Autor: Presidente da República
Relator: pendente de indicação
Relatório: ainda não apresentado.

Projeto de Lei nº 2.431/2011, que dispõe sobre a
autorização da produção, da comercialização e do
consumo, sob prescrição médica, dos anorexígenos:
sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol.
Autor: Dep. Felipe Bornier (PHS-RJ)
Relator: Dep. Laura Carneiro (PMDB-RJ)
Relatório: pela aprovação, nos termos do substitutivo
do Senado Federal.
Projeto de Lei nº 130/2015, que dispõe sobre o
aumento dos limites para dedução, do Imposto de
Renda de pessoas físicas e jurídicas, para 9% e 3%,
respectivamente, dos valores destinados a projetos
desportivos e paradesportivos.
Autor: Dep. João Derly (PCdoB-RS)
Relator: Dep. Hélio Leite (DEM-PA)
Relatório: pela aprovação, com emendas.
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Comissão
de
Agricultura,
Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural
(CAPADR)
19/04/2017, às 9h30
Projeto de Lei nº 4.131/2015, que altera a Lei de
Gestão
de
Florestas
Públicas
para
conceder
compensação financeira a produtores rurais da
Amazônia Legal e das regiões abrangidas pelo Cerrado
pela manutenção de áreas cobertas por florestas.
Autor: Dep. Augusto Carvalho (SD-DF)
Relator: Dep. Luiz Claudio (PR-RO)
Relatório: pela aprovação.

Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJC)
18/04/2017, às 14h30
Projeto de Lei nº 2.813/2000, do Senado
Federal, que estabelece a obrigatoriedade de
publicação das demonstrações financeiras das
sociedades por quotas de responsabilidade limitada.
Autor: CPI do Sistema Financeiro de 1986
Relator: Dep. Arthur Lira (PP-AL)
Relatório: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.
Projeto de Lei nº 1.729/2015, que altera o Código
de Trânsito Brasileiro para tornar obrigatório o teste
de impacto nos dispositivos de retenção para o
transporte de crianças em veículos.
Autor: Dep. Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ)
Relatora: Dep. Soraya Santos (PMDB-RJ)
Relatório: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

Comissão
de
Ciência
e
Tecnologia,
Comunicação e Informática (CCTCI)
19/04/2017, às 10h
Projeto de Lei nº 5.895/2013, que dispõe sobre
separação dos serviços de telefonia e de provisão de
acesso à infraestrutura de telecomunicações. Separa
os serviços concedidos ou autorizados em duas
modalidades: a primeira, de serviços prestados ao
usuário final, consistente na oferta de acesso e na sua
administração operacional e contábil, sem propriedade
sobre infraestrutura; e, a segunda, de operação de
infraestrutura e sua oferta aos demais prestadores de
serviços, sem o direito de tratar diretamente com o
usuário final.
Autor: Dep. Ronaldo Nogueira (PTB-RS)
Relator: Dep. Alexandre Valle (PR-RJ)
Relatório: pela aprovação
Projeto de Lei nº 4.334/2016, que obriga os
fornecedores de mapas para dispositivos de sistemas
de posicionamento global (GPS) a oferecerem o
recurso de alerta ao usuário em caso de aproximação
de áreas com elevado índice de criminalidade ou
consideradas de alto risco, sujeitando os infratores à

multa de até R$ 50 mil, podendo chegar até R$ 100
mil em caso de reincidência.
Autora: Dep. Laura Carneiro (PMDB-RJ)
Relator: Dep. Vitor Valim (PMDB-CE)
Relatório: pela aprovação, com substitutivo.

Comissão de Defesa do Consumidor (CDC)
19/04/2017, às 09h30
Projeto de Lei nº 7.204/2014, que dispõe sobre
inovação de modelos de automóveis e motocicletas
ofertados no mercado de consumo, proibindo os
fabricantes
a
modificar
técnica,
estética
ou
mecanicamente automóveis e motocicletas ofertados
no mercado de consumo, pelo período inferior a um
ano.
Autor: Dep. Onofre Santo (PSD-SC)
Relator: Dep. Chico Lopes (PCdoB-CE)
Relatório: pela aprovação, com substitutivo.
Projeto de Lei nº 1.518/2015, que altera o Código
de Defesa do Consumidor para determinar às
empresas o depósito prévio em juízo do valor da multa
cominada na hipótese de impugnação judicial de
sanção administrativa.
Autora: Dep. Maria Helena (PSB-RR)
Relator: Dep. José Carlos Araújo (PR-BA)
Relatório: pela rejeição.
Projeto de Lei nº 4.032/2015, que altera a Lei de
Falências para determinar que os compradores de
imóveis, quando não possuírem mais de um imóvel,
tenham prioridade em receber os valores pagos em
caso de falência de construtoras, incorporadoras e
imobiliárias.
Autor: Dep. Marcelo Belinati (PP-PR)
Relator: Dep. Marco Tebaldi (PSDB-SC)
Relatório: pela aprovação, com substitutivo.
Projeto de Lei nº 4.388/2016, que veda às
companhias seguradoras estabelecerem, nos contratos
de seguros de veículos, cláusula de exclusão de
cobertura de danos decorrentes de agressão ou de ato
de vandalismo isolado ou de protesto coletivo.
Autor: Dep. Wilson Filho (PTB-PB)
Relator: Dep. Antônio Jácome (PTN-RN)
Relatório: pela aprovação, com substitutivo.
Projeto de Lei nº 5.319/2016, que a altera a Lei de
Telecomunicações para tornar o serviço de acesso à
internet em banda larga como essencial.
Autora: Dep. Maria Helena (PSB-RR)
Relator: Dep. Severino Ninho (PSB-PE)
Relatório: pela aprovação, com substitutivo.

19/04/2017, às 10h
Audiência Pública para discutir a Resolução nº
400/2016, da Agência Nacional de Aviação Civil
(ANAC), que permite a venda de franquia de bagagem
de forma separada da passagem aérea.
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Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS)
19/04/2017, às 9h30
Projeto de Lei nº 6.899/2013, que torna
obrigatória a prévia aprovação e certificação por órgão
competente do Ministério do Trabalho e Emprego para
a comercialização de máquinas e equipamentos de
trabalho utilizados na construção civil.
Autor: Dep. Onyx Lorenzoni (DEM-RS)
Relator: Dep. Laercio Oliveira (SD-SE)
Relatório: pela rejeição.

Comissão de Finanças e Tributação (CFT)
19/04/2017, à̀s 10h
Projeto de Lei Complementar nº 103/2011, que
institui o Estatuto da Microempresa Rural e da
Empresa Rural de Pequeno Porte, criando normas
gerais no tocante à constituição jurídica das
sociedades, a apuração e recolhimento de impostos,
entre outros.
Autor: Dep. João Rodrigues (PSD-SC)
Relator: Dep. Simone Morgado (PMDB-PA)
Relatório: pela rejeição.

Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público (CTASP)
19/04/2017, às 10h
Projeto de Lei nº 5.827/2013, que disciplina
integralmente as custas devidas à União na Justiça
Federal de primeiro e segundo graus. O projeto propõe
a manutenção da sistemática de realizar o
recolhimento de metade das custas no ajuizamento
das ações e a outra metade na eventualidade de
interposição de recursos. Porém, o PL inova em alguns
pontos, como a inclusão da Defensoria Pública e da
Ordem dos Advogados do Brasil, quando atuantes na

defesa de suas prerrogativas institucionais, entre os
entes isentos de pagamento das custas.
Autor: Superior Tribunal de Justiça
Relator: Dep. André Figueiredo (PDT-CE)
Relatório: pela aprovação, com substitutivo.

Fique de Olho
Projeto de Lei nº 4.296/2008, que dispõe sobre a
estabilidade, pelo prazo mínimo de seis meses, de
empregados de empresas objeto de cisão, fusão,
incorporação ou agrupamento societário.
Autor: Dep. Deley (PSC-RJ)
Relator: Dep. Benjamim Maranhão (SD-PB)
Relatório: pela aprovação, com substitutivo.

Comissão
Especial
Rodoviário de Cargas
18/04/2017, às 10h

do

Transporte

Reunião para apresentar o cronograma de atividades
da Comissão.

Comissão Especial do
Processo Penal
18/04/2017, às 14h30

Novo Código de

Audiência pública para debater a Cooperação
Jurídica Internacional. Dentre os participantes do
evento, estará o Diretor do Departamento de
Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica do
Ministério da Justiça, Sr. Luiz Roberto Ungaretti
Godoy.

Comissão Especial da Reforma Política
18/04/2017, às 14h
Reunião para debater o Relatório Parcial apresentado
pelo Relator, Deputado Vicente Candido (PT-SP).
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