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Atividades da Assespro Nacional 
 

A Federação Assespro, representada pelo vice-presidente de Articulação Política, Christian 

Tadeu, e pela Foco Consultoria reuniu-se, nesta semana, com o ministro Paulo Alvim 

(MCTI) e com o secretário de Empreendedorismo e Inovação, José Gontijo (acesse aqui o 

registro fotográfico do encontro). Na ocasião, Tadeu convidou o ministro e o secretário para 

participarem da reunião do Conselho de Administração, a ser realizada entre 30 de junho e 1º 

de julho no Rio de Janeiro/RJ. 
 

No Congresso Nacional, destaca-se a aprovação do PDL 447/2020 (segurança cibernética 

no 5G) pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) na 

Câmara dos Deputados. A Federação Assespro vinha apoiando a aprovação do projeto junto 

aos parlamentares. 

 

Foi ainda promulgada a Emenda Constitucional nº 121, oriunda da PEC 10/2021, que dá 

segurança jurídica à continuidade dos investimentos baseados da Lei de Informática até o 
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fim de sua vigência, em 2029. A matéria também foi objeto de larga atuação da Assespro em 

prol de sua aprovação desde o ano passado. 

 

Proteção de Dados 
 

➢ ANPD estabelece o Regimento Interno do CNPD. A Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados (ANPD) aprovou, por meio da Resolução nº1/2022, o regimento interno do Conselho 

Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade (CNPD), que, entre outros, prevê 

que os membros do Conselho não podem se manifestar em nome do colegiado, exceto 

quando for expressa e formalmente autorizados pelo Presidente, ou quando se tratar de 

tema já deliberado pelo colegiado e nos termos deliberados; que os conselheiros que 

incorrerem em conduta incompatível com a dignidade exigida pela função poderão ser 

destituídos por decisão do Presidente da República, podendo ser tomada de ofício ou 

mediante provocação do Conselho Diretor da ANPD, assegurado o direito ao contraditório e 

à ampla defesa; e que ficarão sujeitos a perda de mandato os conselheiros que faltarem mais 

de três vezes consecutivas ou cinco faltas alternadas, não justificadas. 
 

» Fica aprovado, também, a criação de 5 grupos de trabalhos, que abordarão os seguintes 

temas: (i) Subsídios à Política Nacional Proteção de Dados; (ii) Ações Educativas - cultura de 

proteção de dados; (iii) Acompanhamento da Agenda Regulatória; (iv) Transferência 

Internacional de dados; e (v) Impactos da LGPD no setor público. Os grupos serão compostos 

por, no máximo, sete membros, e sempre em número ímpar, priorizando a pluralidade de 

setores. Também não poderão ter duração superior a 6 meses, podendo ser prorrogado por 

igual período. O Conselho poderá ter no máximo cinco grupos de trabalho simultâneos em 

funcionamento, exceto deliberação diversa do Presidente do CNPD. 
 

» O regimento, ainda, traz a previsão de outros casos, como a renúncia expressa do colegiado; 

estabelece que serão 3 reuniões ao ano em caráter ordinário e em caráter extraordinário a 

partir da convocação do seu Presidente. O quórum mínimo será de pelo menos 16 

conselheiros, com maioria simples para aprovação de propostas, prevê que seja adotado 

sistema eletrônico de votação, concomitantemente ou em substituição às reuniões; que o 

Presidente do CNPD terá o voto de qualidade em caso de empate; e que as reuniões serão 

preferencialmente virtuais e não há previsão de transmissões para torna-las públicas. 

 

➢ ANPD conclui análise de adequação da nova Política de Privacidade do whatsapp à 

LGPD. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) concluiu, em 6 de maio, a fase 

de avaliação das alterações feitas na Política de Privacidade do aplicativo de mensagens 

WhatsApp, conforme Recomendação Conjunta expedida pela ANPD, pelo Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (Cade), pelo Ministério Público Federal (MPF) e pela 

Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon). Em Nota Técnica, a autarquia analisou as 

versões da Política de Privacidade de todas as ferramentas do aplicativo WhatsApp 

(WhatsApp Messenger, WhatsApp for Business e WhatsApp for Business - API) e avaliou a 

sua adequação à LGPD. Foram ainda determinadas as alterações necessárias para que a 

política se torne mais clara e transparente para o usuário. O inteiro teor do documento será 

disponibilizado após transcorrido o prazo para manifestação da empresa 
 

» A ANPD informou, ainda, que irá analisar especificamente o compartilhamento de dados do 

WhatsApp com o Facebook, prática que ocorre desde 2016 e não foi objeto da última 
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atualização da política. Com informações de ASCOM – ANPD 

 

➢ CSPCCO aprova parecer a projeto que facilita o acesso ao Banco Nacional 

Multibiométrico e de Impressões Digitais. Foi aprovado, no âmbito da Comissão de 

Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) da Câmara dos Deputados, 

o parecer favorável ao PL 1392/2021, apresentado pelo deputado Aluisio Mendes (PSC-

MA), que facilita o acesso ao Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais, 

criado para ajudar a identificar pessoas que tenham cometido crimes, dispensando a 

autorização do juiz para tanto. A matéria segue à Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania (CCJC). 

 

5G no Brasil 
 

➢ GAISPI recomenda novo prazo para implementação do 5G. O Grupo de 

Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa 

de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi) aprovou ontem (11) proposta de recomendação de prazo 

adicional de 60 dias para início do uso da faixa de 3,5 GHz pelas vencedoras do Leilão do 

5G em todas as capitais de Estados e no Distrito Federal. A intenção, que deverá ser 

deliberada pelo Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), é 

prorrogar o prazo para cumprimento das primeiras metas de ativação de Estações Rádio 

Base (ERBs).  
 

» No edital definiu-se a data de 30 de junho para liberação da faixa e 31 de julho para 

instalação de 1 ERB para cada 100 mil habitantes, nas capitais. Caso aprovada a alteração, 

os novos prazos seriam 29 de agosto e 29 de setembro, respectivamente.  
 

» Segundo a Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz (EAF), que executa as obrigações, 

a previsão inicial se tornou inviável em razão: (i) do lockdown na China – causado por novo 

surto de Covid – e a consequente redução da produção industrial; (ii) da escassez de 

semicondutores; (iii) das limitações do transporte aéreo; e (iv) da demora no desembaraço 

aduaneiro. Foi sugerido ainda que a EAF e o Gaispi possam antecipar a liberação do uso de 

faixa em determinadas áreas de prestação, após comunicação ao Conselho Diretor. 

 

➢ Câmara aprova prazo de 60 dias para análise de pedidos de instalação de antenas de 

celular. O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na forma da Subemenda 

Substitutiva Global, apresentado pelo deputado Eduardo Cury (PSDB-SP), o PL 8518/2017, 

que trata do licenciamento temporário para instalação de infraestrutura de telecomunicações 

em áreas urbanas. A proposta modifica a Lei Geral de Antenas de modo a autorizar as 

operadoras de telefonia a instalar a infraestrutura de antenas de comunicação móvel caso as 

licenças não sejam concedidas no prazo de 60 dias após a solicitação. A matéria vai ao 

Senado Federal.  

 

Segurança Cibernética 
 

➢ CCTCI aprova projeto que susta Instrução Normativa sobre requisitos mínimos de 

Segurança Cibernética do 5G. A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 

https://foco-legislativo.com.br/
mailto:foco@foco-legislativo.com.br
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-conclui-a-analise-de-adequacao-da-nova-politica-de-privacidade-do-aplicativo-a-lgpd
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2163749&filename=Parecer-CSPCCO-03-05-2022
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1991812&filename=PL+1392/2021
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2001904&filename=SBT+2+CCTCI+%3D%3E+PL+8518/2017
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2001904&filename=SBT+2+CCTCI+%3D%3E+PL+8518/2017
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1594971&filename=PL+8518/2017
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13116.htm


 

 
 

4 

Foco Assessoria e Consultoria 

Tel.: +55 (061) 3327-1289 | foco-legislativo.com.br | foco@foco-legislativo.com.br 

Informática (CCTCI) aprovou, nesta semana, o parecer favorável ao PDL 447/2020 

(segurança cibernética no 5G), apresentado pela deputada Perpétua Almeida (PCdoB/AC). 

O projeto, que propõe sustar os efeitos da Instrução Normativa nº 4/2020, que dispõe sobre 

os requisitos mínimos de Segurança Cibernética que devem ser adotados no 

estabelecimento das redes 5G segue para análise de mérito pela Comissão de Constituição 

e Justiça e de Cidadania (CCJC). Se aprovado, seguirá para deliberação pelo Senado 

Federal. 

 

Inteligência Artificial 
 

➢ Prorrogado prazo para envio de contribuições à CJUSBIA. A Comissão de Juristas 

responsável por subsidiar a elaboração de substitutivo sobre inteligência artificial no Brasil no 

âmbito do Senado Federal (CJSUBIA) concluiu o ciclo de audiências públicas sobre o tema e 

decidiu prorrogar, até o dia 10 de junho, o prazo para envio de sugestões sobre a matéria, 

especialmente, sobre: (i) conceitos, compreensão e classificação de inteligência artificial; (ii) 

impactos da inteligência artificial; (iii) direitos e deveres; e (iv) accountability, governança e 

fiscalização. A intenção é que a Comissão elabore um anteprojeto de marco regulatório até o 

início de agosto. 

 

➢ Designado relator de projeto que orienta ações do poder público sobre o uso de 

tecnologia IA. O deputado Gustavo Fruet (PDT/PR) foi designado relator do PL 705/2022 

(Inteligência Artificial na administração pública) na Comissão de Ciência e Tecnologia, 

Comunicação e Informática (CCTCI) sendo aberto prazo para recebimento de emendas ao 

projeto – o qual deve se estender até o início da próxima semana. Dentre os objetivos do 

projeto, deve se atender: (i) a promoção do desenvolvimento econômico sustentável e a 

proteção e preservação do meio ambiente; (ii) o respeito à pluralidade e à diversidade, o 

respeito à dignidade humana e aos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos; e (iii) 

garantir o uso de mecanismos de governança baseados na transparência, na ética e no 

colaboracionismo. A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de 

Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI); e de Constituição e Justiça e de 

Cidadania (CCJC). 

 

➢ CCTCI irá realizar evento conjunto com a Frente Parlamentar Mista da Inteligência 

Artificial sobre Gestões Inteligentes e Cidades Digitais. A Comissão de Ciência e 

Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) da Câmara dos Deputados aprovou 

requerimento apresentado pela deputada Luísa Canziani (PSD/PR) para realização do 

Painel “Gestões Inteligentes e Cidades Digitais”, em conjunto com a Frente Parlamentar 

Mista da Inteligência Artificial.  

 

Inclusão Digital 
 

➢ CPD aprova parecer a projeto que assegura internet gratuita a aluno com deficiência 

de escola conveniada com o poder público. Foi aprovado pela Comissão de Defesa dos 

Direitos das Pessoas com Deficiência (CPD) da Câmara dos Deputados, nesta semana, o 
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parecer favorável ao PL 2939/2021, apresentado pelo deputado Fábio Trad (PSD-MS), que 

garante acesso à internet aos estudantes com deficiência matriculados em escolas 

conveniadas com o poder público, desde que suas famílias estejam inscritas no Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A matéria, que tramita em 

caráter terminativo, segue agora às Comissões de Finanças e Tributação (CFT) e de 

Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) e, caso aprovada, segue para deliberação do 

Senado Federal. 

 

➢ CAPADR irá realizar audiência pública sobre conectividade rural e inovação no meio 

rural. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 

(CAPADR) aprovou, nesta semana, requerimento apresentado pelo deputado Zé Silva 

(SOLIDARI-MG), para realização de audiência pública sobre a conectividade rural e inovação 

no meio rural. Participarão do debate, dentre outros, o secretário de Inovação, 

Desenvolvimento Sustentável e Irrigação, no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), Fernando Silveira Camargo; o secretário de Telecomunicações, no 

Ministério das Comunicações (MCom), Nathalia Almeida de Souza Lobo; e um 

representante do SindiTelebrasil.. 

 

Educação 
 

➢ MEC institui GT para elaboração de diretrizes para parcerias em Educação Profissional 

e Tecnológica. Fica instituído, no âmbito do Ministério da Educação (MEC), Grupo de 

Trabalho (GT) com representantes das instituições da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica para elaboração de diretrizes para as parcerias no 

âmbito da Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Compete ao GT: (i) verificar dados e 

informações referentes às parcerias, (ii) verificar a adequação dos documentos para 

viabilizar parcerias e (iii) apoiar a articulação e a integração entre os sistemas das redes 

federais e das redes estaduais. Além disso, também define a composição do GT.  

 

➢ Reuniões temáticas debatem sobre a transformação digital da área de ensino. A 

Secretaria Especial de Modernização da Secretaria Geral da Presidência da República 

(SEME/SG-PR), conjuntamente com a Secretaria de Governo Digital do Ministério da 

Economia (SGD/ME) e a Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do 

Ministério da Educação (SETIC/MEC), promoverá, durante todo o mês de maio, uma série de 

reuniões temáticas voltadas para a transformação digital de universidades e institutos 

federais de ensino O próximo encontro será na quinta-feira (19), à partir das 14h, e irá 

debater sobre o Plano de Transformação Digital. Estão agendados, ainda, encontros para os 

dias 24/05 – Qualidade dos Serviços e Avaliação de Satisfação; 26/05 – Login único. 

Assinatura Gov.Br e PagTesouro; e 31/05 – Segurança e Privacidade. Para participar do 

Ciclo de Reuniões, acesse aqui. Com informações de: ASCOM – PR 

 

➢ Audiência pública debate sobre garantia de acesso à educação e superação da evasão 

escolar. Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia 

realizou, nesta semana, a 9ª audiência pública destinada a avaliar os impactos da pandemia 

de covid-19 na área educação, com o fim de garantir a continuidade das atividades de 
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ensino, especialmente na forma remota, bem como acompanhar e avaliar o planejamento e 

as ações quanto a um possível retorno das aulas presenciais.  
 

» Na ocasião, foi defendido que, para reduzir a evasão escolar agrava pela pandemia, é 

necessária a implantação de uma política educacional intersetorial emergencial, que busque 

se aproximar cada vez mais das demandas específicas de cada localidade. O presidente e 

coordenador dos debates, senador Flávio Arns (PODEMOS/PR), manifestou preocupação 

com as condições atuais das escolas e de toda a rede de ensino público na superação dos 

desafios pensando no acesso à educação e na manutenção desse aluno na escola.  
 

» A representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Mônica Rodrigues 

Dias Pinto, apresentou uma plataforma tecnológica desenvolvida pelo próprio Unicef, 

chamada “Busca Ativa Escolar”, que tem como objetivo auxiliar municípios e estados a 

identificar as causas que levaram as crianças daquela localidade a não estar frequentando a 

escola e aplicar meios de investir para recuperar a aprendizagem e manter os protocolos e 

cuidados de prevenção da covid-19. Com informações de: Cenário MT 

 

Mídias Sociais 
 

➢ CCTCI aprova parecer a projeto que pune divulgação de crimes na internet. A Comissão 

de Ciência e Tecnologia e Comunicação e Informática (CCTCI) da Câmara dos Deputados 

aprovou, nesta semana, o substitutivo adotado pela Comissão de Segurança Pública e 

Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) ao PL 1307/2019, com subemenda apresentada 

pela deputada Ângela Amin (PP/SC). O projeto em questão pune a divulgação de crimes na 

internet, inclusive redes sociais. A matéria segue à Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania (CCJC) e, caso aprovada, vai à Plenário. 

 

Governo Digital 
 

➢ CONARQ estabelece a 2ª Versão do Modelo de Requisitos para o e-AQR Brasil. O 

Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) do Arquivo Nacional, vinculado ao Ministério da 

Justiça e Segurança Pública (MJSP) divulgou, nesta semana, a Versão 2 do Modelo de 

Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos (e-ARQ 

Brasil), que tem por objetivo orientar aos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional 

de Arquivos (SINAR) quanto à implantação da gestão arquivística de documentos, fornecer 

especificações técnicas e funcionais, bem como metadados para orientar a aquisição ou 

desenvolvimento de sistemas informatizados, independentemente da plataforma tecnológica 

em que forem desenvolvidos ou implantados. O e-ARQ Brasil é aplicável para os sistemas 

que produzem e mantêm somente documentos digitais ou para sistemas que compreendem 

documentos digitais e não digitais ao mesmo tempo. Esta Resolução entra em vigor em 16 

de maio de 2022.  

 

PD&I 
 

➢ CCTCI debaterá a política de investimento na ciência e tecnologia. A Comissão de 
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Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) da Câmara dos Deputados 

aprovou requerimento apresentado pelo deputado Luís Miranda (REPUBLICANOS/DF), 

para realização de audiência pública sobre a política de investimento na ciência e tecnologia. 

Foram convidados, entre outros, os ministros da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo 

Alvim; das Comunicações, Fábio Faria; e da Educação, Victor Godoy.  

 

Micro & Pequenas Empresas 
 

➢ Designado relator de projeto que dispõe sobre inovação e tecnologia para MPEs. No 

âmbito da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços 

(CDEICS), o deputado Sidney Leite (PSD/AM) foi designado relator do PL 177/2019 

(inovação e tecnologia para MPEs). Em 2019 a Comissão de Ciência e Tecnologia, 

Comunicação e Informática (CCTCI) aprovou o substitutivo de autoria do deputado Felipe 

Rigoni (PSB/ES). Após a apreciação pela CDEICS, será analisada pelas Comissões de 

Finanças e Tributação (CFT); e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Se 

aprovada, será remetida para votação pelo Senado Federal.  

 

➢ Deve ser votado, na próxima reunião da CMULHER, o parecer de projeto que facilita 

crédito a MPEs dirigidas por mulheres. A deputada Carmen Zanotto (CID/SC) retomou a 

relatoria do PL 1883/2021 (facilitação de crédito a micro e pequenas empresas dirigidas por 

mulheres), no âmbito da Comissão dos Direitos da Mulher (CMULHER). Uma vez que 

Zanotto já havia apresentado parecer favorável ao projeto, na forma de substitutivo – e, 

portanto, deve ser incluído na pauta da próxima reunião deliberativa da Comissão. Após a 

apreciação pela CMULHER, o projeto será analisado pelas Comissões de Finanças e 

Tributação (CFT) e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Se aprovada, a matéria 

será remetida para deliberação pelo Senado Federal. 
 

➢ O substitutivo apresentado cria o Programa Crédito da Mulher, no âmbito das instituições 

financeiras oficiais federais, com o objetivo de assegurar, nas políticas de concessão de crédito 

dessas instituições, prioridade e condições facilitadas, inclusive taxas de juros reduzidas, para o 

financiamento de microempreendoras individuais e de microempresas e empresas de pequeno 

porte controladas e dirigidas por mulheres.  
 

➢ Para isso, o Poder Executivo definirá, para cada instituição financeira participante: (i) o 

planejamento e as metas para que seja alcançada igualdade na cobertura de financiamentos 

segundo a distribuição por sexo; (ii) os aspectos das concessões de crédito que serão facilitados, 

inclusive garantias e outros requisitos; (iii) as linhas de financiamento com taxas reduzidas de 

juros, sendo facultada a criação de linhas que disponham de condições favorecidas na 

comparação com linhas existentes; (iv) os projetos de capacitação e auxílio a empreendedoras, 

voltados à expansão de negócios e a investimentos, especialmente com base em inovação e uso 

de novas tecnologias; e (v) outros estímulos ao empreendedorismo feminino.  

 

Economia & Tributação 
 

➢ Congresso promulga PEC que restabelece benefícios tributários ao setor de 

informática. Foi promulgada em sessão solene do Congresso Nacional, a Emenda 

Constitucional nº 121, oriunda da PEC 10/2021, que retira a Lei de Informática e outros 
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benefícios do setor do alcance da redução de incentivos fiscais, previsto na Constituição. 

Estiveram presentes, dentre outros, representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovações (MCTI) e entidades ligadas à tecnologia da informação. O texto altera a 

Constituição Federal para excluir a política industrial para o setor de tecnologias da 

informação e comunicação e para o setor de semicondutores, do dispositivo que prevê a 

apresentação pelo Poder Executivo de plano de redução gradual de incentivos e benefícios 

federais de natureza tributária, acompanhado das correspondentes proposições legislativas e 

das estimativas dos respectivos impactos orçamentários e financeiros.  

 

➢ Relator apresenta parecer pela rejeição de projeto que dispõe sobre a desoneração da 

folha opcional. No âmbito da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, 

Comércio e Serviços (CDEICS), o deputado Augusto Coutinho (REP/PE) apresentou 

parecer pela rejeição do PL 3550/2021 (torna opcional a Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta), podendo, portanto, ser incluída na pauta da próxima reunião deliberativa da 

Comissão, a qual deve ser agendada para a próxima quarta (18). O projeto em questão 

altera a Lei nº 12.546/2011 para estabelecer que a adesão à política da desoneração da folha 

se dará de maneira opcional, a ser exercida segundo normas e condições estabelecidas pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano-

calendário, produzindo efeito, de forma irretratável, durante todo o ano-calendário da opção.  

 

➢ Relator apresenta parecer desfavorável ao PL das Startups e apensados e favorável ao 

projeto Startup Agro. Está pronto para deliberação, no âmbito da Comissão de Agricultura, 

Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR), o parecer pela rejeição do PL 

9362/2017 e apensados (PL das Startups) e pela aprovação do PL 477/2019 (Startup Agro), 

apresentado pelo deputado Benes Leocádio (UNIÃO/RN). O PL 477/2019 dispõe sobre a 

isenção de tributos federais, por até 2 anos, para as novas empresas de tecnologia do 

agronegócio (Startup Agro). Para tanto, define o rol de beneficiários as Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte novas ou embrionárias, mesmo que ainda em fase de 

constituição, que contem com projetos ligados à pesquisa, investigação e desenvolvimento 

de ideias inovadoras no setor do agronegócio. 

 

➢ CFT aprova parecer a projeto que prorroga prazo para pagamento de tributos e 

contribuições federais. A Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos 

Deputados aprovou o substitutivo apresentado pelo deputado Júlio Cesar (PSD/PI) ao PL 

1890/2020, que prorroga o prazo para pagamento de tributos e contribuições federais e 

estabelece formas de parcelamentos de débitos tributários durante o estado de calamidade 

pública ou pandemia reconhecidos pelo Governo Federal. A matéria vai, agora, à Comissão 

de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) 

 

➢ CAPDR: Designada relatora de projeto que dispõe sobre facilitação de acesso ao 

crédito. No âmbito da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 

Rural (CAPADR), a deputada Soraya Manato (PTB/ES) foi designada relatora do PL 

4528/2020 (facilitação de acesso ao crédito). A matéria resgata boa parte do texto original da 

MPV 958/2020, que tratava do mesmo tema e que perdeu eficácia em 24 de agosto sem a 

conclusão de sua deliberação pelo Parlamento. Uma vez que a matéria tramita em regime de 

urgência, podendo ser incluída a qualquer momento na pauta deliberativa do Plenário da 
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Câmara dos Deputados; e aguardando designação de relatoria na Comissão de Finanças e 

Tributação (CFT).  
 

» Dentre outros, o PL 4528/2020 projeto dispensa os bancos públicos de exigirem, na 

contratação ou renegociação de empréstimos por empresas ou pessoas físicas, certidões 

negativas de tributos federais, de inscrição em dívida ativa da União, certidão de quitação 

eleitoral, comprovação do recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) 

e Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Também 

não será feita consulta prévia ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor 

Público Federal (Cadin). 
 

» A matéria já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) na 

forma do substitutivo da deputada Margarete Coelho (PP/PI), com emenda que alterou de 31 

de dezembro de 2020 para 31 de dezembro de 2021 o prazo para dispensa de exigência, por 

parte dos bancos públicos, de documentos para concessão de crédito, entre os quais: (i) 

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS); (ii) Certidão de Quitação Eleitoral; (iii) Certidão 

de quitação de tributos federais; (iv) Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS); (v) Certidão Negativa de Débito (CND); (vi) Consulta ao Cadastro 

Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (Cadin); e (vii) Recolhimento 

do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).  

 

➢ Decreto autoriza bancos administradores de fundos constitucionais a firmar acordos 

de renegociação de operações de crédito. O presidente do Senado Federal, Rodrigo 

Pacheco (PSD/MG), no exercício do cargo de presidente da república, editou o Decreto nº 

11.064/2022, que dispõe sobre a autorização aos bancos administradores do Fundo 

Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), do Fundo Constitucional de Financiamento 

do Nordeste (FNE) e do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) para 

realizar acordos de renegociação extraordinária de operações de crédito inadimplidas sob 

sua gestão. Os acordos previstos neste Decreto não se aplicam a operações de crédito de 

risco integral do banco administrador ou a objeto de repasse para outras instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Bras. 

 

➢ GECEX inclui ex-tarifários sem imposto de importação incidente sobre BIT. O Comitê-

Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia 

(GECEX/ME) incluiu, por meio da Resolução nº 339/2022, dentre os ex-tarifários com 

alíquota de 0% para o Imposto de Importação (II) incidente sobre os Bens de Informática e 

Telecomunicações (BIT): (i) terminais para ensino interativo digital e videoconferências (NCM 

8517.62.59); (ii) unidades portáteis de processamento de dados (NCM 8471.50.10); e (iii) 

unidades de processamento de dados baseadas em processadores para máquinas 

automáticas de processamentos de dados (NCM 8471.50.10). Esta Resolução entra em vigor 

no dia 16 de maio de 2022. 

 

➢ Designado novo relator a projeto que define local de cobrança do ISS na CFT. O 

deputado Lucas Vergilio (SD/GO) foi designado novo relator PLP 34/2011 (Define local de 

cobrança do ISS) na Comissão de Finanças e Tributação (CFT). Antes de entregar a 

relatoria, o deputado Sergio Souza (MDB/PR), havia apresentado parecer pela aprovação 

do PLP 507/2018 e do PLP 111/2019, na forma de substitutivo, concluindo pela rejeição do 

PLP 34/11 e demais apensados.  

 

https://foco-legislativo.com.br/
mailto:foco@foco-legislativo.com.br
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.064-de-6-de-maio-de-2022-398234747
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.064-de-6-de-maio-de-2022-398234747
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-339-de-9-de-maio-de-2022-398654148
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=node01lk7vvx80whb61gye8qqmemo9z21736106.node0?codteor=855729&filename=PLP+34/2011
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=node01lk7vvx80whb61gye8qqmemo9z21736106.node0?codteor=1809483&filename=Parecer-CFT-19-09-2019
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1658270&filename=PLP+507/2018
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1734551&filename=PLP+111/2019


 

 
 

10  

Foco Assessoria e Consultoria 

Tel.: +55 (061) 3327-1289 | foco-legislativo.com.br | foco@foco-legislativo.com.br 

➢ GECEX indefere pleitos para concessão de Ex-tarifários para BIT. O Comitê-Executivo de 

Gestão da Câmara de Comércio Exterior, vinculado ao Ministério da Economia (GECEX/ME), 

indeferiu, nesta semana, os pleitos para concessão de Ex-tarifários para Bens de Capital e 

Bens de Informática e Telecomunicações listados, entre eles: (i) Máquinas automáticas para 

processamento de dados de alto rendimento gráfico para entretenimento (NCM 8471.30.12); 

(ii) Unidades de processamento de dados Database para serviços de computação em nuvem 

pública OCS (Open Cloud Service) (NCM 8471.50.90); e (iii) Unidades de entrada de dados 

em sistemas automáticos de processamento de dados (NCM 8471.60.52). Esta Resolução 

entra em vigor em 1º de junho de 2022. 

 

➢ CFT irá debater sobre a Política de Juros. A Comissão de Finanças e Tributação (CFT) 

aprovou, nesta semana, requerimento apresentado pelo deputado Eduardo Bismarck 

(PDT/CE) para a realização de audiência pública, com objetivo de debater a Política de 

Juros. Entre a relação de convidados, o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP), Rodolfo Saboia; o presidente da Petrobrás, Roberto 

Castello Branco; e um representante do Conselho Nacional de Política Fazendária 

(CONFAZ). 

 

Trabalhista 
 

➢ Decreto altera composição da CONATRAE e Grupo-Executivo da CONATRAE. O 

presidente Jair Bolsonaro (PL) editou, nesta semana, o Decreto nº 11.066/2022 para alterar 

a composição da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE), 

disciplinada pelo Decreto nº 9.877/2019. Portanto, fica substituído o Ministério da Economia 

(ME) pelo Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) tanto na Comissão quanto em seu 

Grupo-Executivo. 

 

➢ Plenário aprova medida provisória que cria programa de serviço civil voluntário nos 

municípios. O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na forma do parecer, com 

emendas, apresentado pela deputada Bia Kicis (PL/DF), a MPV 1099/2022 que cria um 

programa de serviço civil voluntário remunerado por bolsas pagas pelos municípios e 

vinculado à realização de cursos pelos beneficiários. O programa é direcionado a jovens de 

18 a 29 anos e a pessoas com 50 anos ou mais sem emprego formal há mais de 24 meses. 

O texto aprovado incluiu ainda como público-alvo as pessoas com deficiência. A matéria 

segue ao Senado Federal.  

 

➢ Em audiência pública, deputados prometem entregar relatório do Estatuto do Aprendiz 

em junho. Foi realizada, no âmbito da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao PL 

6461/2019 (Estatuto do Aprendiz), o relator da matéria, deputado Marco Bertaiolli (PSD/SP), 

e o presidente do colegiado, deputado Felipe Rigoni (União/ES), criticaram a edição da MPV 

1116/2022, publicada em 5 de maio, que cria programa para empregar mulheres e jovens, 

incluindo ações para ampliar vagas de aprendizagem, uma vez que o tema já vem sendo 

debatido há algum tempo no Congresso Nacional. Ainda, Bertaiolli (PSD/SP) disse que 

pretende entregar até o fim do mês que vem o relatório sobre o Estatuto do Aprendiz. Na 

ocasião, debateu-se também sobre a contratação; o ensino tecnológico; e a qualificação dos 

https://foco-legislativo.com.br/
mailto:foco@foco-legislativo.com.br
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-334-de-9-de-maio-de-2022-399684121
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1980110
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.066-de-9-de-maio-de-2022-398636322
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9887.htm
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2161121
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9061667&ts=1649099962064&disposition=inline
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1847157&filename=PL+6461/2019
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1847157&filename=PL+6461/2019
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Mpv/mpv1116.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Mpv/mpv1116.htm


 

 
 

11  

Foco Assessoria e Consultoria 

Tel.: +55 (061) 3327-1289 | foco-legislativo.com.br | foco@foco-legislativo.com.br 

jovens aprendizes. Com informações de: Informe Policial 

 

➢ Comissão Especial realizará seminários estaduais e audiência pública sobre o Estatuto 

do Aprendiz nas próximas semanas. A Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 

PL 6461/2019 (Estatuto do Aprendiz), aprovou, nesta semana, três requerimentos 

apresentados pelo deputado Marco Bertaiolli (PSD/SP), relator da matéria. A saber: 
 

» O REQ 11/2022, para realização de seminário estadual na cidade de Campinas/SP a ocorrer 

no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 15ª Região. Entre os convidados, a 

desembargadora presidente do TRT - .15ª Região, Ana Amarylis Vivacqua Oliveira Gulla; o 

desembargador do TRT - .15ª Região, João Batista Martins César; e o procurador Regional 

do Ministério Público do Trabalho, Ronaldo Lira; 
 

» O REQ 12/2022, para a realização de seminário regional, coma presença, dentre outros, da 

juíza Estadual da Vara da Família e do Adolescente, Dra. Fátima Piraua; bem como de 

representantes do CIEE, do IEL, do SENAI e do SENAC; e  
 

» O REQ 13/2022, para realização de audiência pública com representantes das Associações 

Nacional de Segurança e Transporte de Valores (ANSEGTV); Brasileira de Advogados 

Trabalhistas (ABRAT); Brasileira de Telesserviços (ABT); e da Frente Parlamentar Mista do 

Setor de Serviços. 

 

Ambiental 
 

➢ Designado relator ao projeto que institui a Política Federal TI Verde. O deputado Vavá 

Martins (REP/PA) foi designado relator do PL 587/2022 (Institui a Política Federal TI Verde), 

no âmbito da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS), sendo 

ainda aberto prazo para recebimento de emendas – que deve se estender até o início da 

próxima semana. O projeto em questão cria a Política Federal TI Verde, que deverá ser 

coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), com o objetivo de promover o 

recondicionamento, reutilização, reciclagem e disposição final adequada de computadores e 

seus acessórios descartados pelos órgãos públicos federais. Após a apreciação pela 

CMADS, será analisada pelas Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 

Informática (CCTCI) e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Se aprovada, será 

remetida para deliberação pelo Senado Federal.  

 

Saúde 
 

➢ Presidente Jair Bolsonaro sanciona lei que cria a bula digital e modifica o sistema de 

rastreamento de medicamentos. O PL 3846/2021 foi sancionado, na forma da Lei nº 

14.338/2022, que determina que os laboratórios insiram um QR Code nas embalagens de 

medicamentos para dar acesso às informações. Além do conteúdo impresso, o uso do QR 

Code permitirá o emprego de recursos multimídia dando acessibilidade às pessoas com 

deficiência. O texto da bula poderá ser convertido em áudio ou vídeo por meio de aplicativo 

adequado. A nova lei também revoga a implementação do Sistema Nacional de Controle de 

Medicamentos (SNCM), que estaria a encargo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) e estabelece que as farmacêuticas deverão possuir um "mapa de distribuição de 
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medicamentos com identificação dos quantitativos comercializados e distribuídos para cada 

lote, bem como dos destinatários das remessas". 

 

Internacional 
 

➢ Vai ao Plenário texto sobre acordo de cooperação científica e tecnológica entre Brasil 

e Áustria. A Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado Federal aprovou, nesta 

semana, o parecer favorável ao PDL 483/2021, (Acordo de Cooperação Científica e 

Tecnológica entre Brasil e Áustria), apresentado pelo senador Esperidião Amin (PP/SC). O 

acordo determina que ambos os governos devem incentivar o desenvolvimento de contatos 

científicos e tecnológicos diretos entre suas instituições governamentais, de ensino superior, 

as academias de ciências e os centros nacionais de pesquisa científica e tecnológica. 

Também cabe a ambos os governos incentivar a participação de cientistas e especialistas em 

projetos conjuntos no âmbito dos programas europeus. A matéria vai ao Plenário para 

deliberação. 

 

Consumidor 
 

➢ CDC irá realizar audiência pública sobre qualidade e abrangência do serviço de 

internet no país. A Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) da Câmara dos Deputados 

aprovou, nesta semana, o requerimento apresentado pelo deputado Felipe Carreras 

(PSB/PE), para realização de audiência pública sobre a qualidade e abrangência do serviço 

de internet no País, com a presença, dentre outros, de representantes da Secretaria Nacional 

do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP); e dirigentes de 

operadoras de telefonia. 

 

Administração Pública 
 

➢ Designado relator do projeto sobre o Protocolo de Contratações Públicas do Mercosul 

na CDEICS. O deputado Sidney Leite (PSD/AM) foi designado novo relator do PDL 

928/2021 (Protocolo de Contratações Públicas do Mercosul), no âmbito da Comissão de 

Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS). Uma vez que a 

matéria tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados, será analisada 

simultaneamente pelas Comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN), 

cuja relatoria segue com o deputado Alexandre Leite (União/SP); e Finanças e Tributação 

(CFT); e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), podendo também ser 

oportunamente incluída na Ordem do Dia do Plenário da Câmara.  

 

➢ ME publica nova edição do Radar Regulatório. A Secretaria de Acompanhamento 

econômico, Advocacia da Concorrência e Competitividade (SEAE), vinculada à Secretaria 

Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia (SEPEC/ME) 

divulgou, na semana passada, a nova edição do Radar Regulatório, que apresenta as visões 

e avaliações do órgão e entidades parceiras do projeto quando às reformas necessárias para 
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o país. Entre os destaques, estão: (i) a Reforma tributária continua sendo a maior prioridade 

do setor produtivo; (ii) a Regulação do mercado de carbono se destaca e amplia sua 

importância, permanecendo no Top 2 do mercado; (iii) Seae/ME chefia a delegação do Brasil 

no Comitê de Política Regulatória da OCDE, que apresentou os resultados do Peer Review; 

e (iv) Seae/ME lança Censo dos Reguladores Federais, iniciativa que visa ao aprimoramento 

da qualidade regulatória brasileira. Com informações de: ASCOM – ME  

 

➢ CLP realizará audiência pública em homenagem aos 10 anos da Lei de Acesso à 

Informação. A Comissão de Legislação Participativa (CLP) aprovou, nesta semana, o 

requerimento apresentado pelo deputado Rogério Correia (PT/MG), que solicita realização 

de audiência pública em homenagem aos dez anos da Lei de Acesso à informação. 

 

➢ Vai à sanção projeto que dispõe sobre contratações de serviços de comunicações 

institucional em ano de eleição. O Plenário do Senado Federal aprovou, na forma do 

parecer de plenário favorável ao PL 4059/2021, apresentado pelo senador Eduardo Gomes 

(PL/TO). A matéria, que dispõe sobre as contratações de serviços de comunicação 

institucional no primeiro semestre do ano de eleição, vai à sanção presidencial. 

 

Orçamento 
 

➢ CFT debate sobre o Teto de Gastos e Operações Heterodoxas. A Comissão de Finanças 

e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados debateu, nesta semana sobre o Teto de 

Gastos e Operações Heterodoxas, com a participação do consultor do Orçamento da 

Câmara dos Deputados Antônio Carlos Costa D'Avila Carvalho Junior. Na ocasião, os 

deputados questionaram o volume da dívida pública e a necessidade de manter reservas 

internacionais que consideram excessivas em um cenário de aumento da taxa de juros. 

Carvalho Júnior afirmou que as reservas internacionais têm provocado o aumento da dívida 

bruta, mas não da dívida líquida. Alertou, ainda, que os ganhos cambiais do Banco Central 

podem ser utilizados para financiar o sistema financeiro federal de maneira indevida. 

 

Consultas & Compras Públicas 
 

➢ SUFRAMA abre consulta pública sobre acompanhamento e fiscalização da 

obrigatoriedade de empresas produtoras de bens e serviços de informática. Encontra-

se em andamento, no âmbito da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), 

consulta pública sobre as seguintes propostas: (i) Portaria Conjunta ME/SUFRAMA, que 

regulamenta procedimentos para acompanhamento e fiscalização da obrigatoriedade de que 

empresas que tenham como finalidade a produção de bens e serviços de informática 

apliquem, anualmente, uma porcentagem do seu faturamento bruto em atividades de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I); e (ii) Resolução Capda, que estabelece 

normas e diretrizes para apresentação e julgamento dos projetos de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação. As manifestações deverão ser encaminhadas, no prazo de 30 

dias, aos e-mails: sap@suframa.gov.br ou capda@suframa.gov.br. 
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➢ Embrapii abre chamada pública para que unidades de pesquisa do MCTI atuem como 

suas credenciadas. Encontra-se aberta, até 27 de maio, chamada pública para selecionar 5 

unidades de pesquisa vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) 

para serem credenciadas como unidades vinculadas à Associação Brasileira de Pesquisa e 

Inovação Industrial (Embrapii), com aporte financeiro de até R$ 5 milhões em recursos não 

reembolsáveis para prospectar e executar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação 

(PD&I) em parceria com a indústria. As unidades interessadas podem acessar aqui para 

obter as informações completas do processo e do encaminhamento das propostas. O 

resultado está previsto para ser divulgado em outubro. 

 

Nomeações 
 

➢ ME designa membros a compor GT para análise de modelo de contratação unificada 

de RUSP em plataforma digital. As Secretarias de Gestão (SEGES) e de Governo Digital 

(SGD), vinculadas à Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do 

Ministério da Economia (SEDGG/ME) divulgou, nesta semana, a relação nominal dos 

membros, titulares e suplentes, que comporão o Grupo de Trabalho para análise e 

proposição de modelo de contratação unificada de Software Pronto para Uso (Ready to Use 

Software Product/RUSP) em plataforma digital. 

 

➢ Casa Civil designa membro suplente ao Comitê Interministerial para a Transformação 

Digital. Foi designado Henrique de Oliveira Miguel como membro suplente, representante do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), em substituição a Paulo Cesar 

Rezende de Carvalho Alvim, para compor o Comitê Interministerial para a Transformação 

Digital. 

 

➢ MCTI divulga relação de membros titulares e suplentes a comporem a CIBES. Esta 

semana Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) divulgou a relação nominal dos 

membros, titulares e suplentes, a comporem a Comissão Interministerial de Controle de 

Exportação de Bens Sensíveis (CIBES). Estão representados, além do MCTI, os Ministérios 

da Defesa (MD); da Economia (ME); da Justiça e Segurança Pública (MJSP); e das Relações 

Exteriores (MRE). 

 

➢ ME promove outras alterações em seu quadro administrativos. Dando continuidade à 

renovação do quadro administrativo, o Ministério da Economia (ME) promove as seguintes 

modificações no âmbito da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos 

Internacionais:  
 

» A Portaria nº 536/2022 trata da nomeação de Marco Aurélio dos Santos Rocha para exercer o 

cargo de secretário de Assuntos Econômicos Internacionais, dispensando Erivaldo Alfredo 

Gomes do encargo; 
 

» Já a Portaria nº 537/2022 nomeia Jônathas Delduque Júnior para exercer o cargo de 

Subsecretário de Finanças Internacionais e Cooperação Econômica. 

 

➢ MEC altera representante da Câmara de Gestão de Administração do CONIF em 

Comissão Paritária para análise de Matriz de Distribuição Orçamentária das 
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Instituições da RFEPCT. O Ministério da Educação (MEC) designou, nesta semana, 

Silmário Batista dos Santos, reitor do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), como 

representante da Câmara de Gestão de Administração do Conselho Nacional das Instituições 

da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF) a compor a 

Comissão Paritária para a análise da Matriz de Distribuição Orçamentária das Instituições 

que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT), 

instituída pela Portaria MEC nº 319/2021. 

 

➢ MJSP exonera coordenadora-geral de Articulação e Relações Institucionais da 

Senacon. Foi exonerada Patrícia Semensato Cabral do cargo de Coordenador-Geral de 

Articulação e Relações Institucionais da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da 

Justiça e Segurança Pública (Senacon/MJSP). 

 

➢ MCom nomeia coordenador-geral de Aprimoramento do Ambiente de Investimento. Foi 

nomeado David de Oliveira Penha para exercer o cargo de Coordenador-Geral de 

Aprimoramento do Ambiente de Investimento, do Departamento de Investimento e Inovação 

da Secretaria de Telecomunicações do Ministério das Comunicações (MCom). 

 

➢ MCTI designa membro ao Conselho Deliberativo do CNPq. Foi designada Ana Cláudia de 

Souza Mota para compor o Conselho Deliberativo do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), com mandato de 2 anos. 

 

Agendas de Destaque  
 

➢ O ministro das Comunicações, Fábio Faria, participou, entre 8 e 13 de maio, de encontros 

com representantes de empresas de tecnologia da informação e das comunicações, assim 

como com potenciais investidores na área de comunicações do Brasil, visando a expansão 

do acesso à Internet e do desenvolvimento industrial do país, em Nova Iorque/EUA. 

 

➢ Já o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, participou de uma reunião 

com representantes da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento (ICTP.br0), 

onde trataram sobre assuntos ligados ao desenvolvimento tecnológico e científico no Brasil. 

Também foi abordado o debate acerca do projeto de Lei para o Sistema Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovações (SNCTI), onde foi acordado entre ambos, o prazo até o mês de 

junho para que novas ideias sobre o projeto sejam apresentadas 

 
➢ Ainda, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participou do lançamento da plataforma 

digital, Monitor de Investimentos, que objetiva compartilhar de maneira acessível informações 

sobre investimentos e sustentabilidades dentro dos principais setores da economia. 

Buscando maior transparência, Guedes destacou que a plataforma permite mostrar o ritmo 

do crescimento de investimentos, inclusive o de empresas privadas, independente das 

privatizações e concessões 

 
➢ O secretário do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), Luiz Felipe Batista 

de Oliveira, participou, nesta semana, de seminário que tratou do tema "O futuro do trabalho 
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e sua nova regulamentação - MPs 1108 e 1109".  
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