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10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2020 
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CONGRESSO NACIONAL 

 

Terça-feira (11/2) 
 
COMISSÃO MISTA DA MPV 905/2019 (PROGRAMA VERDE E AMARELO) 
 

Audiência Pública – Tema: Instrução da matéria. 
Resultado: Realizado. 
 
CPMI DE FAKE NEWS 

 

Pauta: Oitiva do Sr. Hans River do Rio Nascimento, ex-funcionário da empresa Yacows, que está 
envolvida em denúncias relativas ao uso fraudulento de disparo de mensagens em massa por 
aplicativos de mensagens.  
Resultado: Realizada. 
 
Quarta-feira (12/2) 
 
COMISSÃO MISTA DA MPV 905/2019 (PROGRAMA VERDE E AMARELO) 
 

Audiência Pública – Tema: Instrução da matéria. 
Resultado: Realizado. 
 
CPMI DE FAKE NEWS 

 

Oitivas - Convidados: representantes de empresas de telecomunicação.  
Resultado: Realizada. 
 
Quinta-feira (13/2) 
 
COMISSÃO MISTA DA MPV 905/2019 (PROGRAMA VERDE E AMARELO)  
 

Audiência Pública – Tema: Instrução da matéria. 
Resultado: Realizado. 

 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
PLENÁRIO 
 
PEC 17/2019 - Altera a Constituição Federal para incluir a proteção de dados pessoais entre os direitos 
e garantias fundamentais e para fixar a competência privativa da União para legislar sobre proteção e 
tratamento de dados pessoais.  
Autor: Senado Federal 
Parecer CCJC: do deputado João Roma (PRB-BA), pela constitucionalidade. 
Parecer Comissão Especial: do deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), pela aprovação, com substitutivo. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1773684
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F643B45755DA5EF505737CD9A939C601.proposicoesWebExterno2?codteor=1786699&filename=Parecer-CCJC-08-08-2019
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F643B45755DA5EF505737CD9A939C601.proposicoesWebExterno2?codteor=1844229&filename=Parecer-PEC01719-10-12-2019
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Resultado: Não deliberado. 
 
PL 3443/2019 - Dispõe sobre a Prestação Digital dos Serviços Públicos na Administração Pública - 
Governo Digital. 
Autor: deputado Tiago Mitraud - NOVO/MG 
CCTCI, CTASP, CFT e CCJC: pendente de parecer. 
Resultado: Não deliberado. 

 
Quarta-feira (12/2) 
 
COMISSÃO ESPECIAL DO PLP 146/19 – STARTUPS 

 
Reunião de trabalho: Eleição dos Vice-Presidentes e apresentação do Plano de Trabalho. 
Resultado: Aprovado o plano de trabalho. Os 1º, 2º e 3º vice-presidentes são Tiago Dimas 
(SOLIDARIEDADE/TO), Geninho Zuliani (DEM/SP) e Franco Cartafina (PP/MG), respectivamente. 

 
 

SENADO FEDERAL 
 
Segunda-feira (11/02) 

 

CDH - COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

 
Audiência pública: Tema - A influência do Fake News na sociedade", com foco no lançamento do 
aplicativo "Eu Fiscalizo". 
Resultado: Realizada. 
 

Terça-feira (11/02)  
 
CCJ - COMISSÃO DE CONSTITUÇÃO E JUSTIÇA E CIDADANIA 

 
Audiência pública: Tema - Instruir a PEC nº 187/2019 que "institui reserva de lei complementar para 
criar fundos públicos e extingue aqueles que não forem ratificados até o final do segundo exercício 
financeiro subsequente à promulgação desta Emenda Constitucional, e dá outras providências." 
Resultado: Realizada. 
 
CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 
  
PLC 123/2015 - Altera o Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, que dispõe sobre bagagem de 
passageiro procedente do exterior, disciplina o regime de entreposto aduaneiro, estabelece normas 
sobre mercadorias estrangeiras apreendidas e dá outras providências, para inserir dispositivos que 
tratam da destinação de equipamentos de informática abandonados, entregues à Fazenda Nacional ou 
objeto de pena de perdimento para as escolas públicas federais, estaduais ou municipais. 
Explicação: Altera o Decreto-Lei nº 1.455, de 1976, para inserir dispositivos que tratam da destinação 
de equipamentos de informática abandonados, entregues à Fazenda Nacional ou objeto de pena de 
perdimento para as escolas públicas federais, estaduais ou municipais e estabelecer procedimento 
básico para a habilitação das escolas públicas interessadas.   
Autor: Câmara dos Deputados 
Relator: senador Randolfe Rodrigues - REDE/AP 
Parecer: favorável ao projeto, com uma emenda apresentada. 

Resultado: Retirado de pauta. 
 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1763139
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/plp-146-19-startups/documentos/outros-documentos/plano-de-trabalho
http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3828546
http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8058727
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PLP 214/2019 - Altera o art. 61-A da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, para 
regular a remuneração do investidor-anjo e excetuar as hipóteses de reponsabilidade solidária. 
Explicação: Isenta o investidor-anjo de qualquer responsabilidade civil, comercial, fiscal, previdenciária, 
trabalhista ou de outra natureza da empresa contratante de contrato de participação, bem como impede 
que seja atingido por eventual desconsideração da personalidade jurídica desta.  
Autor: Flávio Bolsonaro PSL/RJ 
Relator: senador Marcos Rogério - DEM/RO 
Parecer: favorável ao projeto. 
Resultado: Aprovado o relatório. A matéria segue para apreciação do Plenário. 
  

PLS 145/2018 - Altera a Lei nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007, para simplificar e facilitar os 
procedimentos para abertura e fechamento de empresas por meio de sistema criado e mantido na rede 
mundial de computadores, pelo Poder Executivo Federal. 
Explicação: Altera a lei que cria a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios para determinar a criação de sistema eletrônico que possibilite a prática dos atos 
de constituição, alteração, transformação, incorporação, fusão, cisão, dissolução e extinção de registro 
de empresários e de pessoas jurídicas.  
Autor: senador José Agripino - DEM/RN 
Relator: senador Irajá - PSD/TO 
Parecer: pela aprovação do projeto. 
Resultado: Aprovado o relatório. A matéria segue para apreciação da Câmara dos Deputados, 
caso não seja apresentado recurso contra a decisão terminativa.  
  

PL 776/2019 - Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para permitir a dedução das doações 
a projeto de pesquisa científica e tecnológica executado por Instituição Científica e Tecnológica (ICT), 
ou por entidades científicas e tecnológicas privadas, sem fins lucrativos, da base de cálculo do imposto 
de renda da pessoa física. 
Explicação: Altera a Lei do Imposto de Renda para permitir a dedução da base de cálculo de doações 
feitas a projetos de pesquisa científica e tecnológica executados por Instituição Científica e 
Tecnológica.  
Autor: Chico Rodrigues DEM/RR 
Relator: senador Confúcio Moura - MDB/RO 
Parecer: pela aprovação do projeto,com quatro emendas apresentadas. 

Resultado: Aprovado o relatório. A matéria segue para apreciação da Câmara dos Deputados, 
caso não seja apresentado recurso contra a decisão terminativa.  
 
Quarta-feira (12/02) 
 
CDR - COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO 

 
Audiência pública: Tema - Debater o desenvolvimento e a expansão regional dos serviços de 
telecomunicações, especificamente o acesso à internet, rede fixa e rede móvel, e apresentar os 
programas do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações – MCTIC e do Ministério do 
Desenvolvimento Regional – MDR, o plano geral de metas da Agência Nacional de Telecomunicações 
– ANATEL e o sistema de financiamento dos fundos constitucionais regionais para expansão dos 
serviços de telecomunicações. 
Resultado: Realizada. 
 

CCJ - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA  

PLS 176/2018 - Altera a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), para prever 
a intimação eletrônica por meio de aplicativo de mensagens multiplataforma. 

http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8006850
http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8048072
http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7653480
http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8001444
http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7917581
http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7974074
http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7717361
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Explicação: Altera pontualmente o Código de Processo Civil para permitir que as intimações possam 
ser realizadas eletronicamente por meio de aplicativo de mensagens multiplataforma.  
Autor: senador Tasso Jereissati - PSDB/CE 
Relator: senador Rodrigo Cunha - PSDB/AL 
Parecer: pela aprovação do Projeto, com uma emenda de redação que apresenta 

Resultado: Aprovado o relatório. A matéria segue para apreciação da Câmara dos Deputados, 
caso não seja apresentado recurso contra a decisão terminativa. 
 

CCT - COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA  

REQ 2/2020 - Requer inclusão de convidado na audiência pública, objeto do REQ 66/2019-CCT, 
destinada a debater o impacto social da difusão da inteligência artificial, destacando os temas da 
privacidade, da ética, e do emprego. Item extrapauta. 
Autor: deputado Confúcio Moura - PMDB/RO 
Convidado a ser incluído: 
▪ Edgar Serrano - Presidente da Federação Nacional das Empresas de Informática - FENAINFO 
Resultado: Aprovado. 
  

REQ 1/2020 - Requer a realização de audiência pública, em conjunto com a Comissão de Serviços de 
Infraestrutura e a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, com o objetivo de discutir a 
tecnologia 5G e sua implantação no Brasil, especialmente após a aprovação inicial do leilão de 
radiofrequências pelo Conselho Diretor da Anatel; e debater questões relativas a segurança cibernética 
das redes que serão implementadas. Item extrapauta. 
Autor: Vanderlan Cardoso PP/GO 
Convidados indicados: 
▪ Exmo. Sr. General de Exército Augusto heleno Ribeiro Pereira, 
▪ Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 
▪ República; 
▪ Leonardo Euler de Morais, Presidente da ANATEL; 
▪ Marcos Ferrari, Presidente-executivo do SindiTelebrasil; 
▪ Carlos Lauria, Diretor de Relações Institucionais da Huawei no Brasil; 
▪ Tiago Machado, Diretor de Relações Governamentais da Ericsson Telecomunicações S/A. 
Resultado: Aprovado. 

 

 
 

http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8014645
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8065455&ts=1581529827048&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8065257&ts=1581530775016&disposition=inline

