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7 dias no Poder

Senado Federal

Agenda da Semana

Comissão de Assuntos Econômicos (CAE)

24/04/2018, às 10h

Audiência Pública para debater o tema “Inovação e
Competição: novos caminhos para redução dos
spreads bancários (custos e margens da
intermediação financeira)”.

Comissão de Transparência, Governança,

Fiscalização e Controle e Defesa do

Consumidor (CTFC)

24/04/2018, às 11h

PLS nº 90/2012 , que altera o 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.
Relator: sen. Dário Berger (MDB-SC)
Relatório: pela aprovação.

Comissão de Desenvolvimento Regional e

Turismo (CDR)

25/04/2018, às 9h

PLS nº 68/2016, que institui o Regime de
Tributação Unificada (RTU) na importação, por via
terrestre, de mercadorias procedentes do Paraguai,
para conceder isenção do II aos insumos, às
máquinas e aos equipamentos necessários à produção
na Zona Franca Verde (novo incentivo, concedido pelo
Governo Federal, para produção industrial nas Áreas
de Livre Comércio com preponderância de matéria-
prima de origem regional, que prevê a isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI).
Relator: sen. Davi Alcolumbre (DEM-AP)
Relatório: pela aprovação.

Comissão de Constituição, Justiça e

Cidadania (CCJ)

25/04/2018, às 10h

PLS nº 60/2017, que altera a Lei dos Partidos
Políticos para aplicar a estes as normas legais sobre
responsabilidade objetiva e compliance e estimular no
plano interno a adoção de código de conduta,
programa de integridade e auditoria.
Relator: sen. Antonio Anastasia (PSDB-MG)
Relatório: pela aprovação.

PLS nº 319/2017, que altera a Lei de Licitações
para possibilitar a remuneração variável do
contratado com base em desempenho.
Relator: sen. Antonio Anastasia (PSDB-MG)
Relatório: pela aprovação.

PLS nº 108/2018, que estabelece normas gerais
sobre o Procedimento de Manifestação de Interesse
(PMI) para subsidiar a estruturação de
empreendimentos objeto de concessão ou permissão
de serviços públicos, de parceria público-privada, de
contratos de arrendamento ou de concessão de direito
real de uso sobre bens públicos.
Relator: sen. Antonio Anastasia (PSDB-MG)
Relatório: pela aprovação.

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,

Comunicação e Informática (CCT)

24/04/2018, às 14h30

PLS nº 662/2011, que altera a Lei dos Serviços de
Telecomunicações para aperfeiçoar a apresentação
das informações técnicas e de preços pelas
prestadoras de serviços de telecomunicações a seus
usuários.
Relator: sen. Paulo Rocha (PT-PA)
Relatório: pela aprovação, com emenda.

PLS nº 383/2017, que dispõe sobre a
regulamentação da prática esportiva eletrônica.
Relator: sen. Davi Alcolumbre (DEM-AP)
Relatório: pela aprovação, com substitutivo.

Comissão de Meio Ambiente (CMA)

24/04/2018, às 11h30

PLS nº 63/2017, que altera a Lei das Sanções de
Condutas Lesivas ao Meio Ambiente para agravar a
pena para quem extrair recursos minerais sem a
competente autorização, permissão, concessão ou
licença, ou em desacordo com a obtida.
Relator: sen. Sérgio Petecão (PSD-AC)
Relatório: pela aprovação.
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Glossário

PEC: Proposta de Emenda à Constituição
PLP: Projeto de Lei Complementar na Câmara
PL: Projeto de Lei Ordinária na Câmara
PLC: Projeto de Lei Ordinária da Câmara no Senado
PLS: Projeto de Lei Ordinária do Senado no Senado
MP: Medida Provisória
PLV: Projeto de Lei de Conversão

PRC: Projeto de Resolução da Câmara
PRS: Projeto de Resolução do Senado
PDC: Projeto de Decreto Legislativo da Câmara
PDS: Projeto de Decreto Legislativo do Senado
PFC: Proposta de Fiscalização e Controle
RCP: Requerimento de Constituição de CPI
REQ: Requerimento
VET: Veto

Comissão de Serviços de Infraestrutura

(CI)

24/04/2018, às 9h

PLS nº 253/2016, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de instalação de equipamentos de
energia elétrica renovável em novas construções de
residências familiares e de órgãos públicos quando
utilizarem financiamento com recursos públicos.
Relator: sen. Jorge Viana (PT-AC)
Relatório: pela aprovação, com substitutivo.

PLS nº 107/2017, que inclui, no ambiente de
contratação regulada, processos licitatórios de energia
elétrica produzida em empreendimentos com mais de
um tipo de fonte renovável de geração.
Relator: sen. Roberto Muniz (PP-BA)
Relatório: pela aprovação, com emendas.

Comissão Temporária da Reforma do

Código Comercial

25/04/2018, às 14h30

Audiência Pública para discutir o tema: “Melhoria do
ambiente de negócios no Brasil, conforme convenções
internacionais”.

27/04/2018, às 10h

Audiência Pública para discutir o tema: “Atualização
e sistematização das normas comerciais e
empresariais brasileiras”.

Plenário

24/04/2018, às 14h

PLV nº 6/2018, originário da MP nº 810/2017,
que trata de incentivo fiscal para o setor de
informática.
Relator: dep. Thiago Peixoto (PSD-GO)
Relatório: pela aprovação, com emendas.

PLV nº 9/2018, originário da MP nº 811/2017,
que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa
pública denominada Empresa Brasileira de
Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal
Petróleo S.A. (PPSA) – e dispõe sobre a política de
comercialização de petróleo, gás natural e outros
hidrocarbonetos.
Relator: pendente de indicação.

PLP nº 200/1989, do Senado Federal, que dispõe
sobre os requisitos para o exercício dos cargos de
diretoria e presidência do Banco Central do Brasil.
Relator: pendente de indicação.

PLP nº 441/2017, do Senado Federal, que trata
sobre os cadastros positivos de crédito e regula a
responsabilidade civil dos operadores.
Relator: dep. Walter Ihoshi (PSD-SP)
Relatório: pela aprovação, com substitutivo.

PL nº 1.202/2007, que disciplina a atividade de
lobby.
Relatora: dep. Cristiane Brasil (PTB-RJ)
Relatório: pela aprovação, com substitutivo.

Comissão de Ciência e Tecnologia,

Comunicação e Informática (CCTCI)

25/04/2018, às 10h

PL nº 2.993/2015, que dispõe sobre os aplicativos
de mensagens multiplataforma na Internet, tais como
WhatsApp, Google Hangout, Viber, Telegram, Line,
entre outros, para garantir a legalidade e a
funcionalidade desses sistemas de forma gratuita na
Internet brasileira.
Relator: dep. Arolde de Oliveira (PSC-RJ)
Relatório: pela aprovação, com substitutivo.

PL nº 6.308/2016, que altera a Lei Geral de
Telecomunicações para atualizar e ampliar os direitos
dos usuários de serviços de telecomunicações.
Relator: dep. Fábio Faria (PSD-RN)
Relatório: pela aprovação, com substitutivo.

Câmara dos Deputados
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Comissão de Constituição e Justiça e de

Cidadania (CCJC)

24/04/2018, às 14h30, 25/04/2018, às

10h, e 26/04/2018, às 9h

PL nº 6.488/2013, que altera o Código Civil para
considerar abusiva, dentre outras hipóteses, a
proposta de contrato quando feita sem solicitação
prévia e acompanhada de boleto bancário.
Relatora: dep. Shéridan (PSDB-RR)
Relatório: pela aprovação.

PL nº 2.088/2015, que altera o Código Brasileiro de
Telecomunicações para dispor sobre alterações
societárias de empresas prestadoras de serviços de
radiodifusão.
Relator: dep. Hiran Gonçalves (PP-RR)
Relatório: pela aprovação, com substitutivo.

PL nº 7.064/2017, do Senado Federal, que
racionaliza e simplifica atos e procedimentos
administrativos dos Poderes da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios.
Relator: dep. Betinho Gomes (PSDB-PE)
Relatório: pela aprovação, com substitutivo.

Comissão de Defesa do Consumidor (CDC)

25/04/2018, às 9h30

PL nº 8.406/2017, que altera o Código de Defesa do
Consumidor para obrigar os fornecedores a informar
eventual inexistência de assistência técnica no
município em que será́ efetivada a comercialização do
produto ou a contratação do serviço.
Relator: dep. Márcio Marinho (PRB-BA)
Relatório: pela aprovação.

Comissão de Agricultura, Pecuária,

Abastecimento e Desenvolvimento Rural

(CAPADR)

25/10/2018, às 10h30

PL nº 5.651/2016, que amplia o regime de
suspensão da incidência das contribuições para o
PIS/PASEP e para a COFINS sobre a venda no
mercado interno de aves e reprodutores suínos.
Relator: dep. Jerônimo Goergen (PP-RS)
Relatório: pela aprovação.

PL nº 7.678/2017, que permite que produtos
extrativos de origem animal recebam subvenção
econômica.
Relator: dep. Raimundo Gomes de Matos (PSDB-CE)
Relatório: pela aprovação.

Comissão de Desenvolvimento Econômico,

Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS)

25/04/2018, às 9h30

PL nº 5.491/2016, que permite a dedução de
valores gastos com programas de alimentação do

trabalhador por pessoas jurídicas tributadas na
sistemática do lucro presumido e do Simples Nacional.
Relator: dep. Helder Salomão (PT-ES)
Relatório: pela aprovação, com emendas.

PL nº 6.431/2016, que regulamenta a locação de
imóveis residenciais por temporada por meio de sítios
eletrônicos ou plataformas congêneres.
Relator: dep. Covatti Filho (PP-RS)
Relatório: pela aprovação do PL nº 7.616/2017,
apensado, com emenda.

PL nº 6.480/2016, que altera a Lei das Sociedades
por Ações para prever o direito de acesso à lista de
acionistas, nos termos que especifica.
Relator: dep. Covatti Filho (PP-RS)
Relatório: pela aprovação.

PL nº 7.946/2017, que altera a Lei do Cadastro de
Pessoas Jurídicas para determinar o cancelamento do
CNPJ da empresa que, comprovadamente, fizer uso
direto ou indireto de trabalho escravo ou análogo ao
de escravo.
Relator: dep. Aureo (SD-RJ)
Relatório: pela aprovação, com emenda.

PL nº 8.134/2017, que altera a Lei de Recuperação
Judicial e Extrajudicial e de Falências, para permitir a
manifestação prévia de credores antes da decretação
de falência ex officio pelo juiz.
Relator: dep. Aureo (SD-RJ)
Relatório: pela aprovação com emenda e substitutivo.

Comissão de Finanças e Tributação (CFT)

18/04/2018, às 10h

Fique de Olho

PLP nº 382/2014, que revoga o dispositivo que
estabelece prazo decadencial para a utilização dos
créditos do ICMS na compensação com débitos do
imposto.
Relator: dep. Izalci Lucas (PSDB-DF)
Relatório: pela aprovação, com substitutivo.

PLP nº 426/2014, que elimina restrições para os
entes da Federação realizarem operações de crédito
destinadas ao financiamento de programas e projetos
de saneamento básico.
Relator: dep. Eduardo Cury (PSDB-SP)
Relatório: pela rejeição.

PL nº 6.962/2010, que altera a Lei das Sociedades
por Ações para estabelecer a obrigatoriedade da
participação das assembleias de acionistas no
conhecimento prévio das chamadas operações com
partes relacionadas e nas operações que envolvam
conflitos de interesses da companhia.
Relator: dep. Lindomar Garçon (PRB-RO)
Relatório: pela aprovação, com substitutivo.
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PL nº 1.573/2015, que torna obrigatória para as
pessoas jurídicas domiciliadas no exterior a
apresentação dos mesmos documentos solicitados às
domiciliadas no Brasil para inscrição, suspensão ou
baixa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ).
Relator: dep. Rodrigo Martins (PSB-PI)
Relatório: pela aprovação, com emenda.

PL 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.
Relator: dep. Lucas Vergílio (SD-GO)
Relatório: pela rejeição.

PL nº 7.609/2017, do Senado Federal, que altera
a Lei das Sociedades por Ações para ampliar para R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais) o valor máximo
admitido de patrimônio líquido para que a sociedade
anônima de capital fechado faça jus ao regime
simplificado de publicidade de atos societários.
Relator: dep. Covatti Filho (PP-RS)
Relatório: pela aprovação, com emenda.

Comissão de Integração Nacional,

Desenvolvimento Regional e da Amazônia

(CINDRA)

25/04/2018, às 10h

PL nº 4.131/2015, que dispõe sobre a gestão de
florestas públicas para a produção sustentável, para
fins de conceder compensação financeira a produtores
rurais da Amazônia Legal e das regiões abrangidas
pelo Cerrado, pela manutenção de áreas cobertas por
florestas.
Relator: dep. Silas Câmara (PRB-AM)
Relatório: pela aprovação.

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável (CMADS)

24/04/2018, às 9h

Audiência Pública sobre o tema "Ferrogrão: dilemas
e desafios para a sustentabilidade de uma grande
obra de infraestrutura na Amazônia".

Comissão de Integração Nacional,

25/04/2018, às 10h

PLP nº 404/2014, que assegura a participação do
ente federativo impactado no licenciamento ambiental
de competência da União.
Relator: dep. Roberto Balestra (PP-GO)
Relatório: pela aprovação, com substitutivo.

Comissão de Minas e Energia (CME)

25/04/2018, às 10h

PL nº 2.195/2015, que institui o Programa Nacional
para o Fortalecimento da Mineração de Pequeno Porte
(PRONAMP), e cria o Fundo de Apoio à Mineração de
Pequeno Porte (FAMP).

Relator: dep. Carlos Andrade (PHS-RR)
Relatório: pela aprovação.

PL nº 4.987/2015, que dispõe sobre o fornecimento
de energia elétrica por concessionárias ou
permissionárias de distribuição de energia elétrica
caso seja necessária extensão de rede.
Relator: dep. Marcelo Squassoni (PRB-SP)
Relatório: pela aprovação, com substitutivo.

Comissão de Relações Exteriores e de

Defesa Nacional (CREDN)

25/04/2018, às 11h

PL nº 7.876/2017, que institui autorização de
residência aos imigrantes que, tendo ingressado no
território nacional até a data de início de promulgação
desta proposição, assim o requeiram no prazo de 18
(dezoito) meses após essa data, independentemente
de sua situação migratória prévia.
Relator: dep. Jô Moraes (PCdoB-MG)
Relatório: pela aprovação.

Comissão de Segurança Pública e Combate

ao Crime Organizado (CSPCCO)

25/04/2018, às 14h

PL nº 8.247/2017, que altera a Lei de Segurança
para Estabelecimentos Financeiros para obrigar estes
estabelecimentos a possuir circuito fechado de
televisão que atenda aos requisitos mínimos
estabelecidos pelo Departamento de Polícia Federal,
devendo as imagens ser armazenadas por, no
mínimo, sessenta dias.
Relator: dep. Vinicius Carvalho (PRB-SP)
Relatório: pela aprovação, com substitutivo.

Comissão de Seguridade Social e Família

(CSSF)

25/04/2018, às 9h30

PL nº 2.003/2015, que altera a Lei dos Planos de
Benefícios da Previdência Social para determinar que
as instituições financeiras bancárias disponibilizem
acesso, via autoatendimento ou internet, às
informações previdenciárias de seus correntistas,
contidas no Cadastro Nacional de Informações Sociais
(CNIS).
Relator: dep. Danilo Forte (PSB-CE)
Relatório: pela aprovação, com emenda.

Comissão de Trabalho, de Administração e

Serviço Público (CTASP)

25/04/2018, às 10h

PL nº 5.100/2013, que altera a lei que dispõe sobre
a manutenção da correção automática semestral dos
salários para estabelecer que a atualização dos
contratos de serviço passa a ser obrigatória na data-
base da categoria.
Relator: dep. Jorge Côrte Real (PTB-PE)
Relatório: pela aprovação.
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Comissão de Turismo (CTUR)

25/04/2018, às 14h30

Audiência Pública para discutir o processo de
concessão à iniciativa privada do Aeroporto Gilberto
Freyre, em Recife, e do Aeroporto Zumbi dos
Palmares, em Maceió.

Comissão Especial sobre Inovação e

Incorporação Tecnológica no Complexo

Produtivo da Saúde, no Brasil e no Mundo

24/04/2018, às 14h

Discussão e votação do Relatório Final do relator,
dep. Hiran Gonçalves (PP-RR).

Comissão Especial para discussão do PL

nº 1.292/1995, do Senado Federal, que

institui a Nova Lei de Licitações

24 e 25/04/2018, às 14h30

Audiência pública para debater o PL.

Comissão Especial para discussão do PL

nº 3.139/2015, que altera a Lei de

Seguros Privados

24/04/2018, às 14h30

Reunião não deliberativa para apresentação do
parecer do relator, dep. Vinícius Carvalho (PRB-SP).

Comissão Especial do Marco Regulatório

da Economia Colaborativa

24/04/2018, às 14h30

Audiência Pública para debater o tema “Economia
colaborativa - Transversal I".


