De 20 a 24 de fevereiro de 2017

CONGRESSO NACIONAL

►

Dia 21/02/2017 às 14h30 – LOCAL: Anexo II - Plenário 6, ala Nilo Coelho, do Senado Federal.

Comissão Mista sobre a MP 747/16 - Medida provisória sobre o processo de renovação do prazo das concessões
e permissões dos serviços de radiodifusão.
Apreciação de relatório do deputado Nilson Leitão (PSDB-MT).
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Plenário pode votar medidas de proteção às mulheres nesta semana - Na terça-feira, às 10 horas, haverá reunião
dos líderes partidários para discutir as prioridades de votação, Deputados poderão analisar projeto de combate a
condutas ofensivas contra as mulheres na internet Projetos que tratam de direito da mulher e de crianças e
adolescentes são o destaque da pauta do Plenário da Câmara dos Deputados, que tem sessões de votação a partir
desta tarde. Um dos itens pautados é o Projeto de Lei 5555/13, do deputado João Arruda (PMDB-PR), que cria
mecanismos para o combate a condutas ofensivas contra as mulheres na internet ou em outros meios de comunicação.
►
Dia21/02/2017 às 10h– LOCAL: Ed. Principal - Gabinete da Presidência da Câmara dos Deputados
Colégio de Líderes - Reunião para discutir a pauta de votações da semana.
►
Dia 21/02/2017 às 10h– LOCAL: Plenário 4, Anexo II - Câmara dos Deputados
Comissão Especial sobre a Reformulação da Legislação do Esporte, Discussão e votação do relatório final do
deputado Rogério Marinho (PSDB-RN).
►
Dia 22/02/2017 às 11h– LOCAL: Plenário 9, Anexo II - Câmara dos Deputados
Comissão Especial sobre a Reforma Tributária - Reunião para apresentação de relatório prévio do relator, deputado
Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR).
►
Dia 21/02/2017 às 14h– LOCAL: Plenário 02, Anexo II - Câmara dos Deputados
Comissão Especial sobre a Reforma da Previdência (PEC 287/16) - Audiência pública para debater aspectos
relacionados ao Regime Geral da Previdência Social, como a alteração do número mínimo de contribuições; a
informalidade e o incentivo à contribuição; a fixação de idade mínima; a alteração da fórmula de cálculo das
aposentadorias; e as regras de transição. Foram convidados,entre outros, os presidentes do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), Leonardo Gadelha; da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah; da Nova Central
Sindical de Trabalhadores (NCST), José Calixto Ramos; e da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), Antonio
Fernandes dos Santos Neto.
►
Dia 21/02/2017 às 14h30 – LOCAL: Plenário 01, Anexo II - Câmara dos Deputados
Comissão Especial sobre a Reforma Trabalhista (PL 6787/16) - Audiência pública para debater o direito coletivo do
trabalho. Foram convidados,entre outros,o vice coordenador da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade
Sindical do Ministério Público do Trabalho, Renan Bernardi Kalil; e o advogado trabalhista José Eduardo Pastore.
SENADO FEDERAL
Repatriação de recursos é o principal item da pauta do Plenário - Deve ser definido na próxima semana o novo
prazo para adesão à regularização de ativos mantidos ou enviados ilegalmente ao exterior. O projeto que trata do tema
foi aprovado pela Câmara na última quarta-feira (15). Agora, o Senado analisa as mudanças feitas pela Câmara no texto
original (PLS4-5/2016). A previsão é de que a matéria seja votada na terça- feira (21).
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CCJ sabatina Alexandre de Moraes, o indicado de Temer para o STF - A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ) sabatina na próxima terça-feira (21), em reunião marcada para as 10h, o ministro da Justiça licenciado
Alexandre de Moraes, indicado pelo presidente Michel Temer para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal
(STF).

CÂMARA FEDERAL – COMISSÕES E PLENÁRIO

►

Dias 20,21 e 22/02/2017 às 09h e 16h– LOCAL: Anexo Principal – Plenário Ulisses Guimarães.

9h – PLENÁRIO
9 - Discussão em turno único, do PL 3792/2015 - da Sra. Maria do Rosário e outros - que "estabelece o sistema de
garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência, e dá outras providências".
Parecer proferido em Plenário pela Relatora, Dep. Laura Carneiro (PMDB-RJ), pela Comissão Especial, que
conclui pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; pela constitucionalidade, juridicidade,
regimentalidade e adequada técnica legislativa do PL 3792/2015; e, no mérito, pela aprovação da matéria, nos
termos do Substitutivo apresentado.
11 - Discussão, em turno único, do PL 5555-A/2013, que altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 - Lei Maria da
Penha - criando mecanismos para o combate a condutas ofensivas contra a mulher na Internet ou em outros
meios de propagação da informação; tendo parecer da Comissão de Seguridade Social e Família, pela aprovação
deste e dos de nºs 5822/13, 6630/13, 6713/13, 6831/13 e do 7377/14, apensados, com substitutivo (Relatora: Dep. Dr.
Rosinha). Pendente de parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. (NT 62 e T 64) Tendo
apensados (12) os PLs nºs 5.822/13, 6.630/13, 6.713/13, 6.831/13, 7.377/14, 170/15, 3.158/15, 4.527/16, 5.632/16,
5.647/16, 5.862/16 e 6.668/16. APROVADO O RQU N° 5.905/17, EM 15/02/17.

SENADO FEDERAL
►

Dias 21,22 e 23/02/2017, ás 14h - LOCAL: Plenário - Edificio Principal.

PLENÁRIO
1 - Discussão e votação do SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Nº 1, DE 2017, AO PROJETO DE LEI
DO SENADO Nº 405, DE 2016 - Câmara dos Deputados, que altera a Lei nº 13.254, de 13 de janeiro de 2016, que
"dispõe sobre o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) de recursos, bens ou direitos
de origem lícita, não declarados ou declarados incorretamente, remetidos, mantidos no exterior ou repatriados
por residentes ou domiciliados no País". “REPATRIAÇÃO”.
Pendente de parecer da CCJ.
►
►

Dia 22/02/2017 às 10h - Local: Anexo II, Ala Senador Alexandre Costa, Plenário 03, Senado Federal.
CCJ – COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

32 – PLS 89/2016 - Insere parágrafos no art. 5º da Lei nº 13.188, de 11 de novembro de 2015, que dispõe sobre o
direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de
comunicação social.
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Autoria: Senador Roberto Requião
Relatoria: Senador Antonio Carlos Valadares
Relatório: Pela aprovação do Projeto, nos termos do Substitutivo que apresenta. Observações: - Nos termos do
art. 282 do RISF, se for aprovado o Substitutivo, será ele submetido a turno suplementar; - Votação nominal.
39 - PLS 128/2015 - Altera a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, e a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997,
para diminuir o custo das campanhas e reduzir o período das campanhas eleitorais.
Autoria: Senador Romero Jucá
Relatoria: Senador Roberto Rocha
Relatório: Pela aprovação do Projeto, com três emendas que apresenta. Observações: - Votação nominal.

_______________________________________________________________________________

3

