De 26 a 30 de junho de 2017

CONGRESSO NACIONAL

►
►

DIA 28/06/2017 às 14h30 - LOCAL: Anexo II, Ala Senador Alexandre Costa, Plenário nº 6, Senado Federal
Comissão Mista sobre a MP 774/17 - que dispõe sobre a contribuição previdenciária sobre a receita

bruta.
Apreciação de Relatório.
Comissão de Orçamento redefine cronograma de análise da LDO, que deverá ser votada dia 13 de julho - Novo
cronograma de tramitação permite votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias antes do recesso parlamentar, previsto
para ter início em 18 de julho.O projeto (PLN 1/17) da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2018 tem um
novo cronograma de tramitação e ele prevê que o texto será votado na Comissão Mista de Orçamento até o dia 13 de
julho. Isso abre a possibilidade de que a proposta seja aprovada no Plenário do Congresso às vésperas do
encerramento dos trabalhos legislativos no semestre.
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Plenário pode votar alterações na MP sobre regularização de terras - Entre outros itens, a pauta também inclui MP
que prorroga incentivo fiscal para equipamentos necessários à construção ou modernização de cinemas. Os líderes
partidários se reúnem na terça-feira, 15 horas, para definir os projetos prioritários da semana. Deputados poderão votar,
a partir de terça-feira, três medidas provisórias que trancam a pauta e outros projetos a serem escolhidos pelos líderes
partidários. A votação de emendas do Senado à Medida Provisória 759/16, sobre regularização fundiária em áreas
urbanas e rurais, é o destaque do Plenário da Câmara dos Deputados na última semana de junho.
SENADO FEDERAL
Plenário pode votar criação do Simples Municipal- Pode ser aprovada na próxima semana pelo Senado a criação do
Simples Municipal, um regime simplificado de prestação de contas para os pequenos municípios. A PEC 77/2015, que
estabelece a nova regra, já passou por cinco sessões de discussão e está pronta para a votação em primeiro turno. Na
pauta também estão itens como a PEC que torna imprescritível o crime de estupro e a que reduz da idade mínima para
os cargos de governador e vice-governador.
Comissão de Constituição e Justiça deve votar reforma trabalhista na quarta-feira - A proposta de reforma
trabalhista, contida no Projeto de Lei da Câmara (PLC) 38/2017, será submetida a mais uma votação no Senado. Agora
é a vez de os integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) opinarem. A reunião está marcada
para 10h de quarta-feira (28). Um dia antes, haverá duas audiências públicas, pela manhã e à tarde.

CÂMARA FEDERAL – COMISSÕES E PLENÁRIO

►

Dias 27, 28 e 29/06/2017 às16h e 9h– LOCAL: Anexo Principal – Plenário Ulisses Guimarães.

MATÉRIA SOBRE A MESA
VI. Requerimento nº 6.045/17, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 4.614, de 2016, da Sra. Luizianne Lins, que altera a Lei
nº 10.446, de 8 de maio de 3 2002, para acrescentar atribuição à Polícia Federal no que concerne à investigação
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de crimes praticados por meio da rede mundial de computadores que difundam conteúdo misógino, ou seja,
aqueles que propagam o ódio ou a aversão às mulheres. (NT 62 e T 64)
VII. Requerimento nº 6.344/17, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 6.989, de 2017, do Sr. Odorico Monteiro, que altera o
Marco Civil da Internet, Lei no 12.965, de 23 de abril de 2014, para incluir procedimento de retirada de conteúdos
que induzam, instiguem ou auxiliem a suicídio de aplicações de internet. (NT 62 e T 64).
URGÊNCIA (Art. 62, § 6º da Constituição Federal)
Discussão
2 - Discussão, em turno único, da MP 770/17, que prorroga o prazo para utilização do Regime Especial de
Tributação para Desenvolvimento da Atividade de Exibição Cinematográfica – RECINE; tendo parecer da
Comissão Mista, pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência; pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa; pela adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação desta; e
pela aprovação parcial das Emendas de nºs 1 a 8, 18 e 20, na forma do Projeto de Lei de Conversão nº 18, de 2017,
adotado; e pela rejeição das Emendas de nºs 9 e 19. As emendas de nºs 10 e 13 a 17 foram inadmitidas. As Emendas
de nºs 11 e 12 foram retiradas pelo autor. (Relatora: Sen. Marta Suplicy e Relator-Revisor: Dep. Domingos Sávio).
Discussão
5 - Discussão, em turno único, do Substitutivo do Senado Federal ao PL 333- B/99, que altera a Lei nº 9.279, de 14 de
maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial; “COMBATE À PIRATARIA”
tendo pareceres: da Comissão de Defesa do Consumidor, pela aprovação (Relator: Dep. Paulo Lima); da Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, pela aprovação (Relator: Dep. Léo Alcântara); e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação do Substitutivo do Senado (Relator: Dep. Paulo Magalhães). (NT 62 e T 64) APROVADO RQU 1.398/03, EM
14/12/00.
COMISSÕES PERMANENTES:

►
►

DIAS 27, 28 e 29/06/2017 às 14h30 e 10h - LOCAL: Anexo II, Plenário 01, – Câmara dos Deputados
CCJC - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

8 - PL 1751/07 - da Comissão de Legislação Participativa - (SUG 137/2005) - que "regula a utilização da Internet
como veículo de publicação oficial".
RELATOR: Deputado FÁBIO SOUSA.
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
10 - PL 2813/00 - do Senado Federal - CPI do Sistema Financeiro 1986 - (PLS 680/1999) - que "estabelece a
obrigatoriedade de publicação das demonstrações financeiras das sociedades por quotas de responsabilidade
limitada, alterando o art. 18 do Decreto nº 3.708, de 10 de janeiro de 1919, que regula a constituição de
sociedades por quotas de responsabilidade limitada".
RELATOR: Deputado ARTHUR LIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com Substitutivo.
27 - PL 7756/17 - do Sr. Sergio Zveiter - que "altera os artigos 49 e 51 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997,
para adequar o tempo de propaganda eleitoral gratuita no segundo turno das eleições".
RELATOR: Deputado RODRIGO PACHECO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo. Proferido o Parecer. Suspensa a deliberação em virtude do início da Ordem do Dia no Plenário, em
20/06/2017.
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66 - PL 4613/16 - do Sr. Ságuas Moraes - que "altera o Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, dispondo
sobre a outorga de serviços de radiodifusão com fins exclusivamente educativos para instituições de ensino
superior ou suas mantenedoras".
RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, da Emenda da Comissão de
Educação e da Emenda da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. Proferido o
Parecer. Vista conjunta aos Deputados Domingos Neto, José Carlos Aleluia e Marcos Rogério, em 07/06/2017.
69 - PL 5600/16 - da Sra. Dâmina Pereira - que "institui o Dia Nacional do Profissional de Comunicação de Mídia
Eletrônica e Mídia Digital". (Apensado: PL 6055/2016)
RELATORA: Deputada SORAYA SANTOS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL 6055/2016, apensado.

►
►

DIA 28/06/2017 às 10h - LOCAL: Anexo II, Plenário 13 – Câmara dos Deputados
CCTCI – COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

7 – PL 6989/17 - do Sr. Odorico Monteiro - que "altera o Marco Civil da Internet, Lei no 12.965, de 23 de abril de 2014,
para incluir procedimento de retirada de conteúdos que induzam, instiguem ou auxiliem a suicídio de
aplicações de internet". (Apensados: PL 7170/2017, PL 7047/2017 (Apensados: PL 7430/2017 (Apensados: PL
7506/2017 e PL 7538/2017) e PL 7441/2017), PL 7458/2017 e PL 7460/2017)
RELATOR: Deputado JUNIOR MARRECA.
PARECER: pela aprovação deste, e dos PLs de nºs 7047/2017, 7170/2017, 7458/2017, 7460/2017, 7430/2017,
7441/2017, 7506/2017 e 7538/2017, apensados, com substitutivo.
15 - PL 4026/04 - do Sr. Cláudio Magrão - que "dispõe sobre os limites à concentração econômica nos meios de
comunicação social, e dá outras providências". (Apensado: PL 6667/2009). EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera o
Decreto-Lei nº 236, de 1967.
RELATOR: Deputado DOMINGOS NETO.
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 6667/2009, apensado.
20 - PL 6413/16 - do Sr. Vicentinho Júnior - que "cria o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das
Tecnologias de Informação e Comunicação - Funtics, e incentiva a inclusão digital e o desenvolvimento local de
produtos e serviços de tecnologia de informação e comunicação". EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera a Lei nº
9.998, de 2000 e a Lei nº 11.196, de 2005.
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

►
►

DIA 28/06/2017 às 14h30 - LOCAL: Anexo II, Plenário 10 – Câmara dos Deputados
CCULT – COMISSÃO DE CULTURA

5 - PL 1480/15 - do Sr. Hélio Leite - que "altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, obrigando as emissoras de
rádio AM e FM a divulgarem gratuitamente informações sobre eventos culturais".
RELATORA: Deputada LUCIANA SANTOS.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
8 - PL 3653/15 - dos Srs. Otavio Leite e Giuseppe Vecci - que "altera a Medida Provisória nº 2.228-1, de 06 de setembro
de 2001, para prorrogar a vigência de incentivo fiscal no âmbito dos Fundos de Financiamento da Indústria
Cinematográfica Nacional - FUNCINES". (Apensado: PL 5433/2016)
RELATORA: Deputada ERIKA KOKAY.
PARECER: pela aprovação do Projeto de Lei nº 3653/2015 e do PL 5433/2016, apensado, com substitutivo.
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►
►

DIA 28/06/2017 às 9h30 - LOCAL: Anexo II, Plenário 08 – Câmara dos Deputados
CDC – COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3 - PL 4970/13 - do Senado Federal - João Capiberibe - (PLS 76/2012) - que "adota medidas para informar os
consumidores acerca dos tributos indiretos que incidem sobre bens e serviços, conforme o disposto no § 5º do
art. 150 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado EROS BIONDINI.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Não apreciado em virtude da ausência do Relator, em 31/05/2017. Retirado de pauta a requerimento do Relator, em
07/06/2017. Vista conjunta aos Deputados Ricardo Izar e Weliton Prado, em 13/06/2017.
13 - PL 1985/15 - do Sr. Alex Manente - que "torna obrigatória a divulgação da qualificação dos fornecedores em
lojas físicas, virtuais e embalagens"
RELATOR: Deputado RODRIGO MARTINS.
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo. Vista conjunta aos Deputados Márcio Marinho e Vinicius
Carvalho, em 13/06/2017.
16 – PL 4637/16 - do Sr. Carlos Bezerra - que "acrescenta novo art. 43-A à Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
que "Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências", para fins de instituir obrigatoriedade de
comunicação pelas instituições financeiras aos bancos de dados e cadastros relativos a consumidores".
RELATOR: Deputado ELI CORRÊA FILHO.
PARECER: pela aprovação.
Não apreciado em virtude da ausência do Relator, em 07/06/2017. Não apreciado em virtude da ausência do Relator,
em 13/06/2017.
24 - PL 6906/17 - da Sra. Mariana Carvalho - que "altera o § 4º do art. 54 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor), para determinar que as cláusulas que impliquem multa ou limitação de direito
do consumidor constem da primeira página do contrato, em negrito e em fonte de, no mínimo, o dobro do
tamanho daquela do corpo do texto".
RELATOR: Deputado ANTÔNIO JÁCOME.
PARECER: pela aprovação.

►
►

DIA 28/06/2017 às 14h - LOCAL: Anexo II, Plenário 06 – Câmara dos Deputados
CSPCCO – COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

16 - PL 4614/16 - da Sra. Luizianne Lins - que "altera a Lei nº 10.446, de 8 de maio de 2002, para acrescentar
atribuição à Polícia Federal no que concerne à investigação de crimes praticados por meio da rede mundial de
computadores que difundam conteúdo misógino, ou seja, aqueles que propagam o ódio ou a aversão às
mulheres".
RELATORA: Deputada KEIKO OTA.
PARECER: pela aprovação.
23
- PL 6458/16 - do Sr. Celso Jacob - que " Altera o art. 4º, da Lei nº 12.850, de 02 de agosto de 2013, que define
organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais
correlatas e o procedimento criminal". EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Trata da destinação de produtos
recuperados em delação premiada oriundos de infração penal praticada por organização criminosa.
RELATOR: Deputado DELEGADO WALDIR.
PARECER: pela aprovação. Vista ao Deputado Aluisio Mendes, em 29/3/2017.
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DIA 28/06/2017 às 9h30 - LOCAL: Anexo II, Plenário 07 – Câmara dos Deputados
CSSF – COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

40 - PL 3010/15 - dos Srs. Carmen Zanotto e Dr. Jorge Silva - que "dispõe sobre ações do Outubro Rosa"
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO.
PARECER: pela aprovação.
43 - PL 4165/15 - do Sr. Marcelo Belinati - que "acrescenta a alínea "d", no inciso I do art. 6º da Lei nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, para determinar a realização de campanhas permanentes de incentivo à prática de atividades
físicas". (Apensado: PL 4245/2015)
RELATOR: Deputado DR. JORGE SILVA.
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e pela rejeição do PL 4245/2015, apensado.

SENADO FEDERAL
►

Dias 27, 28 e 29/06/2017, ás 14h - LOCAL: Plenário - Edificio Principal.

PLENÁRIO
7- Votação, em primeiro turno da PEC113A/15, da Câmara dos Deputados
Reforma
as
instituições
políticoeleitorais, alterando os arts. 14, 17, 57 e 61 da Constituição Federal, e cria regras temporárias para vigorar no período
de transição para o novo modelo, acrescentando o art. 101 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (direitos
eleitorais e partidos políticos).
Senador Antônio Carlos Valadares
Parecer sob nº 40, de 2017, da CCJ - Parecer do relator pela aprovação do art. 11, com a Emenda nº 5 - CCJ, de
redação, que oferece, e pela apresentação do Requerimento nº 337, de 2017, de destaque dos demais dispositivos para
constituir proposição autônoma, bem como pela rejeição das Emendas nºs 2 e 3 e pela prejudicialidade da Emenda nº
4-CCJ.
COMISSÕES PERMANENTES
►
►

Dia 27/06/2017 às 10h - Local: Anexo II, Ala Senador Alexandre Costa, Plenário nº 19, Senado Federal.
CAE – COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS

9 - PLS 632/ 2015 - Altera a Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, para prever a aplicação às sociedades de
grande porte das regras de publicação dos balanços existentes na Lei das Sociedades Anônimas.
Autoria: Senador Valdir Raupp
Relatoria: Senador Ricardo Ferraço
Relatório: Pela aprovação do projeto, nos termos do substitutivo que apresenta. Observações: 1. Em 02/05/2017,
foi lido o relatório e encerrada a discussão.
►
►

Dia 28/06/2017 às 10h - Local: Anexo II, Ala Senador Alexandre Costa, Plenário 03, Senado Federal.
CCJ – COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

19 - 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.
Autoria: Senador Roberto Requião
Relatoria: Senador Antonio Carlos Valadares
Relatório: Pela aprovação do Projeto, nos termos do Substitutivo que apresenta. Observações: - A matéria já foi
apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos e pela Comissão de Assuntos Sociais; - Em 20/06/2017, foram
apresentadas as Emendas nºs 470 a 492 de autoria do Senador Humberto Costa; - Em 20/06/2017, foram apresentadas

5

De 26 a 30 de junho de 2017
as Emendas nºs 493 a 506, de autoria do Senador João Capiberibe, e as Emendas nºs 507 a 514, de autoria do
Senador Eduardo Braga; - Em 21/06/2017, foram apresentadas as Emendas nºs 515 a 533, de autoria do Senador
Paulo Paim; as Emendas nºs 534 a 576, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin; as Emendas nºs 577 a 592, de
autoria da Senadora Lídice da Mata; as Emendas nºs 593 a 597, de autoria do Senador Lasier Martins; as Emendas nºs
598 a 609, de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares; as Emendas nºs 610 a 621, de autoria do Senador José
Pimentel; as Emendas nºs 622 a 635, de autoria do Senador Paulo Paim; e as Emendas nºs 636 a 670, de autoria do
Senador Lindbergh Farias; - Em 21/06/2017, a Presidência concedeu vista coletiva nos termos regimentais e foi
aprovado o RQJ nº 23, de 2017 para realização de Audiência Pública; - Em 22/06/2017, foram apresentadas as
Emendas nºs 671 a 678, de autoria da Senadora Gleisi Hoffmann .
►
►

Dia 28/06/2017 às 9h - Local: Anexo II, Ala Senador Nilo Coelho, Plenário nº 2, Senado Federal.
CTFC – COMISSÃO DE TRANSPARÊNCIA, GOVERNANÇA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE E DEFESA
DO CONSUMIDOR

4 - PL 30/17 - Altera Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para proibir a utilização de mensagens subliminares
na propaganda veiculada nas emissoras de radiodifusão.
Autoria: Deputada Erika Kokay
Relatoria: Senador Eduardo Lopes
Relatório: Pela aprovação com três emendas Observações: -Posteriormente, a matéria segue ao Plenário
____________________________________________________________________________________________
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