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16 a 19 de dezembro de 2019 
 

Câmara dos Deputados 

Plenário da Câmara (16 a 19/12): A pauta do Plenário está desbloqueada.  Dos itens pautados, destacam-
se: urgência do PL 6190/16, que trata sobre a valorização de pessoas com deficiência nas peças publicitárias 
de órgãos da Administração Pública; o PL 4805/19, que atualiza a Lei de Informática; e o PL 3261/19, que 
atualiza o marco legal do saneamento básico. 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania – CCJC (16/12, às 14h30; e 17 a 19/12, às 9h30) 

• PL 4574/12, da ex-dep. Cida Borghetti, que permite a veiculação de pesquisas eleitorais somente até 

quinze dias antes das eleições. A relatora, dep. Margarete Coelho (PP/PI), apresentou parecer 

favorável, com substitutivo que determina que nos 15 dias anteriores à eleição somente poderão ser 

divulgados os resultados das pesquisas com margem de erro inferior a dois por cento e nível de 

confiança igual ou superior a 99%. (Item 18) 

• PL 4503/19, do dep. Mário Heringer (PDT/MG), que prevê que a proibição temporária de uso ou acesso 

à internet aplica-se nos casos de crimes cometidos por esse meio ou conexão semelhante. O relator, 

dep. Delegado Marcelo Freitas (PSL/MG), apresentou parecer pela aprovação. (Item 66) 

• PL 5074/16, do sen. Otto Alencar (PSD/BA), que trata sobre investigação criminal e a obtenção de 

meios de prova nos crimes praticados por intermédio de conexão ou uso de internet. A relatora, dep. 

Caroline de Toni (PSL/PR), apresentou parecer pela aprovação. (Item 79) 

• PL 8438/17, do dep. licenciado Sandro Alex (PSD-PR), que obriga a instalação de dispositivos que 

captem rádio FM em celulares fabricados/montados no País. O relator, dep. Felipe Francischini 

(PSL/PR), apresentou parecer pela aprovação. (Item 132) 

• PL 1234/19, da dep. Rose Modesto (PSDB/MS), que institui o Dia Nacional de Combate ao Feminicídio. 
A relatora, dep. Shéridan (PSDB/RR), apresentou parecer favorável nos termos do substitutivo da 
Comissão de Defesa da Mulher (CMULHER), que obriga emissoras públicas e estatais de rádio e TV 
a divulgar informações sobre o combate ao feminicídio. (Item 145) 

Comissão de Seguridade Social e Família – CSSF (17/12, às 9h30) 

• PL 533/11, da dep. Lauriete (PL/ES), que determina que sejam inseridos anúncios educativos 

informando que, a exploração sexual de crianças e adolescentes constitui em crime na grade de 

anunciantes dos concessionários de rádio e televisão, nas páginas de internet, nas placas e 

estabelecimentos em rodovias federais. O relator, dep. Gildenemyr (PL/MA), apresentou parecer com 

substitutivo que obriga as concessionárias de radiodifusão estatais a produzir e divulgar 

mensagens/peças sobre o abuso sexual de crianças e adolescentes. (Item 16) 

• PL 5177/19, do dep. Otoni de Paula (PSC/RJ), que cria o Dia Nacional de Conscientização sobre as 
distrofias musculares (é prevista a divulgação de informações durante a programação de emissoras 
públicas de rádio e televisão). A relatora, dep. Soraya Manato (PSL/ES), apresentou parecer pela 
aprovação. (Item 73) 

Comissão de Educação – CE (17/12, às 9h30) 

• PL 5533/13, do dep. Silas Câmara (Republicanos/AM), que permite que autorizadas a executar o 

Serviço de Retransmissão de Televisão (RTV) possam realizar inserções locais de programação e 

publicidade. A relatora, dep. Professora Dorinha (DEM/TO), apresentou parecer pela aprovação. (Item 

06) 

Comissão de Cultura - CCULT (17/12, às 10h) 

• PL 2370/19, da dep. Jandira Feghali (PCdoB/RJ), que consolida e atualiza a legislação de direitos 
autorais. A relatora, dep. Maria do Rosário (PT/RS), apresentou parecer pela aprovação com 
substitutivo. (Item 01) 
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Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços – CDEICS (17/12, às 10h) 

• PL 4165/19, do dep. Roberto de Lucena (PODE/SP), que determina que o fabricante ou o importador 

é responsável por veicular publicidade destinada a alertar a população sobre a suspensão, por 

determinação do Ministério da Saúde, da fabricação e venda de seus produtos e sobre os riscos à 

saúde humana decorrentes da utilização ou manuseio desses produtos. O relator, dep. Glaustin Fokus 

(PSC/GO), apresentou parecer pela aprovação, com emenda que suprime dispositivo que prevê a 

obrigatoriedade de realização da publicidade por meio de mídias que incluam a internet e a TV. (Item 

08) 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – CCTCI (17 e 18/12, às 10h) 

• PL 2390/15, do ex-dep. Franklin, que cria o Cadastro Nacional de Acesso à Internet, com a finalidade 

de proibir o acesso de crianças e adolescentes a sítios eletrônicos com conteúdo inadequado. A 

relatora, dep. Tabata Amaral (PDT/SP), apresentou substitutivo que obriga a afixação de adesivo em 

equipamentos que permitem acesso à internet, com alerta para proteger crianças e adolescentes do 

acesso a sítios com conteúdo impróprio ou inadequado para essa faixa etária. (Item 03) 

• PL 4952/16, do dep. Aureo (SD/RJ), que torna obrigatória a veiculação, em emissoras de rádio e 
televisão, de campanha de saúde pública em caso de epidemia. O relator, dep. Cezinha de Madureira 
(PSD/SP), apresentou parecer pela aprovação do substitutivo adotado pela CSSF, que remete 
obrigação de divulgação para emissoras públicas e estatais. (Item 04) 

• PL 3389/19, do dep. Fábio Faria (PSD/RN), que obriga o fornecimento do número de CPF ou CNPJ 
para cadastro em aplicações de internet. O relator, dep. Julio Cesar (Republicanos/DF), apresentou 
parecer pela rejeição. (Item 11) 

• PL 4507/19, do dep. JHC (PSB/AL), que revoga as vedações a propriedade cruzada no âmbito da Lei 
do SeAC. O relator, dep, Eduardo Cury (PSDB/SP), apresentou parecer rejeitando o principal e 
aprovando o apensado (PL 5322/19), que, além de permitir a propriedade cruzada, exclui o conteúdo 
audiovisual prestado pela internet de cumprir a Lei do SeAC. (Item 12) 

Comissão de Defesa do Consumidor - CDC (18/12, às 10h)  

• REQ 82/19, do dep. Jorge Braz (Republicanos/RJ), que sugere ao Presidente da República que o 
cargo de diretor presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), seja ocupado por 
candidato com experiência na área de Tecnologia da Informação e ligado ao tema de Defesa do 
Consumidor. (Item 02) 

• REQ 99/19, do dep. Aureo (SD/RJ), que solicita audiência pública para debater a implantação da rede 
5G no Brasil, seus benefícios e possíveis malefícios para a população. Foram convidados: MCTIC, 
Anatel, Claro e Tim. (Item 06) 

• 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. (Item 21) 

Senado Federal 

Plenário do Senado (17/12, às 10h30): Pauta com item único - MP 893/19, que transforma o Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras na Unidade de Inteligência Financeira (IFI). 

Congresso Nacional 

Sessão do Congresso (17/12, às 14h30): O Congresso se reúne para votar o PLN 22/19, que estima receitas 
e fixas despesas para o ano de 2020 (Orçamento). A expectativa é de que, após a votação do orçamento, o 
Congresso antecipe seu recesso e retome os trabalhos somente a partir de 04/02/2020. 


