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11 a 15 de novembro de 2019 
 

Câmara dos Deputados 

Plenário da Câmara (11 e 12/11): Aguarda-se a leitura das seguintes Medidas Provisórias que passarão a 
trancar a pauta do Plenário: MP 890/19 (Programa Médicos pelo Brasil), MP 891/19 (Antecipação de 13º de 
beneficiários do INSS), MP 893/19 (Transforma o COAF na Unidade de Inteligência Financeira), e MP 894/19 
(Pensão a crianças com microcefalia decorrente do Zika Vírus). Na 3ª feira, às 10h, será realizada Sessão 
Conjunta do Congresso para promulgação da Emenda 103/19 (Reforma da Previdência). Dos itens pautados, 
destacam-se: PL 4805/19, que atualiza a Lei de Informática; e o PL 3443/19, que prevê a prestação digital dos 
serviços públicos na Administração Pública (Governo Digital). 

Comissão Especial da PEC 17/19 – Dados Pessoais (12/11, às 14h30) 

 Audiência pública para tratar sobre "Papel de Estados e Municípios na Proteção dos Dados 

Pessoais". São convidados representantes do: Bacen; Associação dos Notórios e Registradores do 

Brasil; DATASUS; CNDL; PUC/RIO; ASSESPRO e CNI. 

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público – CTASP (12/11, às 11h) 

 PL 6050/16, da dep. Erika Kokay (PT/DF), que prevê a aplicação das normas de medicina e de 

segurança do trabalho aos trabalhadores em áreas externas. A relatora, dep. Flávia Morais (PDT/GO), 

apresentou parecer favorável com emenda. 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – CCTCI (12/11, às 10h) 

 REQ 143/19, dos deps. Cezinha de Madureira (PSD/SP) e Vinicius Poit (NOVO/SP), que solicita 
realização de audiência pública para discussão do PL 4292/19, que estabelece que as empresas 
prestadoras de serviço de provimento de conteúdos idênticos aos distribuídos por meio do SeAC serão 
equiparadas a elas para todos os fins legais. 

 PL 2514/15, da CPI da Pedofilia, que trata sobre meios de preservação e de transferência de dados 
mantidos por fornecedor de serviço a autoridades públicas, para fins de investigação criminal 
envolvendo delito contra criança ou adolescente. O relator, dep. Roberto Alves (Republicanos/SP), 
apresentou substitutivo que, dentre outros pontos, altera o Marco Civil da Internet para prever que 
provedores (conexão ou aplicação) deverão informar às autoridades a respeito da prática de crime que 
tenha conhecimento em razão de sua atividade, preservando, por até 180 dias, as evidências que 
ensejaram a comunicação. 

 PL 755/15, do ex-dep. Betinho Gomes (PSDB/PE), que trata sobre a distribuição dos recursos oriundos 
da comercialização dos direitos de transmissão de imagem de eventos esportivos. O relator, dep. 
André Figueiredo (PDT/CE), apresentou substitutivo que, entre outros pontos, determina que 
emissoras de TV não poderão dedicar mais do que 10% do tempo de transmissão ao vivo, de todas 
as partidas da principal divisão de campeonato profissional de âmbito nacional, para a transmissão de 
jogos de um clube individualmente, e nem mais do que 20% para a transmissão de jogos de dois times. 

 PL 4336/16, da dep. Luiza Erundina (PSOL/SP), que assegura o direito de resposta ou retificação em 
defesa de grupos sociais sobre matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de 
comunicação social. O relator, dep. Cleber Verde (Republicanos/MA), apresentou substitutivo que 
equipara, para fins de direito de resposta, a Internet e suas aplicações a meios de comunicação social. 

 PL 3420/19, que altera o critério da multa aplicada às entidades de direito privado em caso de 
vazamento de dados pessoais (LGPD). O relator, dep. Luis Miranda (DEM/DF), apresentou substitutivo 
prevendo apenas que, no caso de reincidência, a multa aplicada será dobrada observando-se o limite 
fixado na norma.  

Comissão de Defesa do Consumidor - CDC (13/11, às 10h)  

 PL 1667/19, do dep. Lafayette Andrada (Republicanos/MG), que obriga as prestadoras de Serviço de 

Acesso Condicionado a fornecerem ao cliente a opção de contratação dos canais de programação de 

forma avulsa, de forma a constituir seu pacote individualizado, com a devida modicidade de preços. O 

relator, dep. Efraim Filho (DEM/PB), apresentou parecer pela rejeição. 
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Senado Federal 

Plenário do Senado (11 e 12/11): A pauta do Plenário está desbloqueada. O principal destaque da semana 
é a votação da PEC Paralela da Reforma da Previdência (PEC 133/19). Ainda estão pendentes de votação os 
destaques de 1º turno. A expectativa é de que o 2º turno de votação também seja realizado nesta semana.  
Dos itens pautados até o momento, destacam-se: o PLS 769/15, de autoria do senador José Serra (PSDB/SP), 
que restringe a propaganda e a publicidade de produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, medicamentos, 
terapias e defensivos agrícolas; e o PLC 40/17, que institui a Semana Nacional do Uso Consciente da Água. 

 


