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Proteção de Dados 
 

➢ ANPD lança guia orientativo “Cookies e Proteção de Dados Pessoais”. A Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados (ANPD) lançou, nesta semana, o guia orientativo “Cookies e 

Proteção de Dados Pessoais”, elaborado com a finalidade de orientar os agentes de 

tratamento sobre as boas práticas na área; o documento traça, ainda, um panorama geral 

sobre o assunto, abordando questões conceituais como a classificação deste tipo de 

tecnologia de acordo com diversos parâmetros, bem como pontos técnicos como as boas 

práticas a serem observadas na sua utilização em sites eletrônicos. O guia elenca direitos e 

deveres dos agentes envolvidos no tratamento de cookies; explicações sobre o que são 

cookies; estabelece os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) aplicáveis a tais 

informações; e traz recomendações aos controladores de dados pessoais sobre instrumentos 

para garantir o cumprimento da Lei, como as políticas e os banners de cookies 
 

» O guia ficará aberto a comentários e contribuições contínuas da sociedade, no intuito que o 

material se mantenha sempre atualizado, quando novas regulamentações e entendimentos 

forem estabelecidos. As sugestões poderão ser enviadas para a Ouvidoria da ANPD, por meio 

da Plataforma Fala.BR. Com informações de: ASCOM ANPD  
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➢ ANPD fica sem duas diretoras na reta final da regra sobre multas. O Conselho Diretor da 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), que está analisando o Regulamento de 

Dosimetria e Aplicação de Sanções Administrativas, poderá ficar desfalcado em duas cadeiras 

antes do final do ano: a diretora Nairane Leitão está prestes a se afastar por licença 

maternidade e o mandato da diretora Miriam Wimmer se encerra em 4 de novembro. Sobre a 

questão, comentou o presidente diretor da ANPD, Waldemar Gonçalves, que o regimento da 

entidade ainda não prevê mecanismos de substituição automática de diretores por nomes do 

corpo técnico, como acontece em outras agências reguladoras. Com o calendário eleitoral, 

está afastada a possibilidade de sabatina de nova indicação ou recondução de Wimmer antes 

do início da próxima legislatura, em fevereiro de 2023. Ainda assim, Gonçalves acredita ser 

possível concluir a aprovação do regulamento, para que a ANPD possa começar a aplicar 

multas por violação à LGPD. Segundo ele, a nova previsão é para até o final do ano ou nos 

primeiros meses de 2023. “Não teremos impunidade. Apenas o prazo de adequação e a norma 

de dosimetria que é extremamente preocupante para diversas empresas. A prova disso foram 

as 2.504 contribuições que recebemos”, afirmou. Com informações de: Convergência Digital 

 

5G no Brasil 
 

➢ Anatel: 5G vai chegar mais rápido que o previsto. Segundo o presidente do Grupo de 

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

de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi) e vice-presidente da Agência Nacional de Telecomunicações 

(ANATEL), Moisés Moreira, a decisão de agrupar cidades menores próximas àquelas com 

mais de 500 mil habitantes vai acelerar a chegada do 5G nessas regiões. O plano envolve 

trabalho conjunto em 36 agrupamentos urbanos – isso inclui regiões metropolitanas das 27 

capitais que já contam com o 5G, mas também as cidades próximas aos municípios com mais 

de 500 mil habitantes. No total, descontando-se as capitais que já tem o serviço, são cerca de 

480 cidades envolvidas na nova fase.  
 

» Avançam, ainda, outros dois projetos incluídos edital do 5G – o “Programa Amazônia Integrada 

e Sustentável”, que prevê fibras ópticas na Amazônia e a rede segura de comunicações do 

governo federal – em que 50% dos estudos já foram iniciados e serão lançados os cabos no 

próximo ano. Com informações de: Convergência Digital 

 

Segurança Cibernética 
 

➢ Defesa cria curso de Pós-Graduação de Segurança e Defesa Cibernética da Escola 

Superior de Guerra. Fica criado, por meio da Portaria nº 5.339/2022, publicada nesta sexta-

feira (21) pelo Ministério da Defesa (MD), o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Superior de 

Segurança e Defesa Cibernética (CSSDC) da Escola Superior de Guerra (ESG), em nível de 

especialização. Dentre outros, o ato estabelece que o curso de especialização poderá ser 

ofertado para oficiais superiores das forças armadas indicados pelo Ministério da Defesa; 

assim como a oficiais superiores dos Estados e do Distrito Federal indicados pelos respectivos 

governos; ou ainda civis ocupantes de cargos ou funções de nível superior das estruturas 
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organizacionais do estado brasileiro, indicados por instituições ou órgãos públicos, a serem 

selecionados pela ESG. A medida entra em vigor em 1º de novembro de 2022.  

 

Inteligência Artificial 
 

➢ Inteligência artificial já tem 'esboço' de regulação. Reuniu-se, nesta quinta-feira (20), para 

tratar das linhas gerais do texto final e do cronograma para os últimos meses do colegiado a 

comissão temporária de juristas que está encarregada de apresentar um anteprojeto para 

regular a inteligência artificial no Brasil.  
 

» Na ocasião, a relatora, Laura Schertel Ferreira Mendes, destacou pontos de maior relevância, 

como o assunto da avaliação e categorização dos riscos envolvidos pelo uso da inteligência 

artificial (IA). Mendes salientou que este foi um ponto de grande convergência entre as 

contribuições recebidas e também dentre os diversos debates acerca do tema, no sentido de 

definir critérios de classificação que pesem os riscos advindos do uso das Ias. Não obstante, 

disse que as inteligências de alto risco serão submetidas a avaliações e procedimentos 

específicos, que serão inseridos no texto do substitutivo. Ainda, outros capítulos foram citados 

por Laura, como o da responsabilidade civil, supervisão e fiscalização e direitos autorais.  
 

» Segundo ela, ao todo foram 102 contribuições, organizadas em 14 temas para fins de 

desenvolvimento dos trabalhos de construção da minuta, a saber: (i) Definição de inteligência 

artificial; (ii) Estrutura legal; (iii) Direitos fundamentais; (iv) Dados pessoais; (v) Modelo 

regulatório; (vi) Governança multissetorial; (vii) Responsabilização; (viii) Ética, vieses e 

discriminação; (ix) Transparência e explicabilidade; (x) Pesquisa, desenvolvimento e inovação; 

(xi) Educação, capacitação e trabalho; (xii) Inteligência na administração pública; (xiii) 

Mineração de dados; e (xiv) Comentários gerais.  
 

» Também foi apresentado o cronograma final da comissão, que deverá encerrar seus trabalhos 

em 7 de dezembro: próxima reunião dia 24 de novembro, às 14h; e votação final do anteprojeto 

no dia 1º de dezembro, às 10h. A última reunião da comissão de juristas será em 7 de 

dezembro, a partir das 10h, com apresentação final da proposta, a qual será submetida para 

deliberação dos senadores.  

 

Educação 
 

➢ CE irá realizar audiência pública com os Ministros da Economia e da Educação para 

tratar sobre redução de repasses à Educação. Em reunião deliberativa realizada nesta 

quarta-feira (19), no âmbito da Comissão de Educação (CE) da Câmara dos Deputados, foram 

aprovados requerimentos para convidar os ministros Paulo Guedes (Economia) e Victor 

Godoy Veiga (Educação) para prestar esclarecimentos a respeito da execução do orçamento 

da Educação. Os requerimentos foram apresentados pelos deputados Rogério Correia 

(PT/MG) – REQs nº 89/2022 e nº 93/2022 –, Kim Kataguiri (UNIÃO/SP) – REQ nº 90/2022 –

e Dr. Jaziel (PL/CE) – REQ 91/2022 –, e têm como temáticas os recursos para a execução 

orçamentária da pasta de modo geral, bem como de Universidades Federais, Institutos 

Federais, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e da 

Educação Infantil. Ainda não há data prevista para realização da audiência. 
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➢ CE irá realizar audiência pública sobre o corte do orçamento de políticas públicas 

destinadas à Educação Infantil. A Comissão de Educação (CE) da Câmara dos Deputados 

aprovou, também, o requerimento apresentado pelo deputado Rogério Correia (PT/MG) para 

realização de audiência pública para debater o corte de 96,6% do orçamento das políticas 

públicas destinadas à Educação Infantil em 2023. Foram sugeridos para participar, dentre 

outros, representantes dos Ministérios da Economia (ME) e da Educação (MEC), bem como 

da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), da Rede Nacional 

Primeira Infância, do movimento Todos pela Educação e da Campanha pelo Direito à 

Educação. Ainda não há data prevista para realização da audiência. 

 

➢ COVID: CSSF aprova requerimento para prejudicialidade de projetos sobre utilização de 

recursos oriundos de repasses federais. Em reunião deliberativa realizada nesta semana, 

no âmbito da Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) da Câmara dos Deputados, 

os parlamentares aprovaram requerimento apresentado pelo deputado Luiz Lima (PL/RJ) para 

que seja declarada a prejudicialidade do PL 3.892/2020, que dispõe sobre a utilização de 

recursos oriundos de repasses federais por parte dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios em ações preventivas e de preparação para o retorno às aulas presenciais, em 

decorrência do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19) e apensados. 

 

Mídias Sociais 
 

➢ CAS: relator apresenta parecer favorável a projeto que criminaliza a criação e divulgação 

de fake news em casos de saúde pública. No âmbito da Comissão de Assuntos Sociais 

(CAS) do Senado Federal, o senador Alessandro Vieira (PSDB/SE), nesta semana, 

apresentou parecer pela aprovação do PL 3813/2021 (criminaliza a criação e divulgação de 

fake news, notadamente em casos envolvendo a saúde pública). A matéria está pronta para 

inclusão na pauta da reunião deliberativa da Comissão de Assuntos Sociais (CAS). Após a 

análise da CAS, o projeto passará pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) 

e pelo Plenário. Se aprovado, seguirá para deliberação da Câmara dos Deputados. 
 

» O projeto estabelece, dentre outros, que criar ou divulgar notícia que sabe ser falsa para 

distorcer, alterar ou corromper gravemente a verdade sobre tema relacionado à saúde, à 

segurança, à economia ou a outro interesse público relevante resulta em detenção, de 6 meses 

a 2 anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave, sendo a pena aumentada em um a 

dois terços se o agente cria ou divulga no intuito de obter vantagem para si ou para outrem; e 

que no caso de notícia falsa acerca de saúde pública, a reclusão aumenta de 2 a 4 anos, e 

multa, a pena é aumentada de metade até o dobro, se o agente é funcionário público ou pessoa 

que desenvolva atividade de comunicação de maneira profissional. 

 

➢ TSE aprova resolução para dar mais efetividade ao combate à desinformação no 

processo eleitoral. O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou por unanimidade, 

nesta quinta-feira (20), Resolução que dispõe sobre o enfrentamento à desinformação que 

atinja a integridade do processo eleitoral. Dentre outros, a norma estende a conteúdos 

irregulares replicados em outros canais (URL) que não aqueles apontados na decisão inicial, 

a possibilidade de ser retirados sem a necessidade de haver uma nova ação que questione 
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esses novos canais. O TSE poderá, ainda, determinar às plataformas digitais a imediata 

remoção da URL, URI ou URN, sob pena de multa de R$ 100 mil por hora de descumprimento, 

a contar do término da segunda hora após o recebimento da notificação. Segundo o presidente, 

ministro Alexandre de Moraes, a medida visa reduzir o tempo que informações inverídicas 

permanecerão no ar. Além disso, passa a ser proibido o pagamento de qualquer tipo de 

publicidade nas 48 horas antes das eleições e nas 24 horas posteriores à votação. Com informações 

de: ASCOM TSE 

 

➢ Aprovado requerimento de redistribuição de projeto sobre monitoramento de atividades 

terroristas e crimes hediondo a provedores de aplicações de Internet. A Mesa Diretora da 

Câmara dos Deputados aprovou, em 14 de outubro, o requerimento apresentado pelo 

deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL/SP) para incluir a discussão pela 

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) do PL 2418/2019 

(monitoramento de atividades terroristas e crimes hediondos a provedores de aplicações de 

Internet). Deste modo, conforme estabelece o Regimento Interno da Câmara dos Deputados 

(RICD), deverá ser criada Comissão Especial. Se aprovada, a matéria segue para apreciação 

do Senado Federal. 

 

➢ Moraes se reúne com representantes de redes sociais e fala em aprimorar combate às 

fake news. Nesta quarta-feira (19), o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 

Alexandre de Moraes, reuniu-se com representantes das principais plataformas de redes 

sociais no Brasil – Google, Kwai, LinkedIn, Meta/WhatsApp, TikTok, Twitch, Twitter e Telegram 

– para solicitar total vigilância no combate à propagação de desinformação e notícias falsas 

nestes últimos 11 dias da campanha eleitoral antes do segundo turno das eleições. Na ocasião, 

o ministro aproveitou para assinalar que a propagação de notícias falsas cresceu na campanha 

de segundo turno. Porém, a 11 dias das eleições, o TSE e as empresas não firmaram novos 

acordos, segundo um dos presentes.  
 

» Já os representantes das plataformas aproveitaram para informar ao ministro sobre as últimas 

ações das mídias para impedir a replicação de notícias falsas pela internet. Salientaram, ainda, 

que as eleições brasileiras deste ano são uma prioridade máxima para todas as plataformas, 

em termos de divulgação de informações fidedignas e verdadeiras sobre o processo eleitoral 

em andamento. Foram debatidas, ainda, iniciativas para aumentar a rapidez de retirada e 

combate à reprodução de conteúdos falsos idênticos, principalmente os ofensivos a candidatos 

que disputam o segundo turno para presidente da República, cuja temática já tenha sido objeto 

de decisões judiciais da Corte para a exclusão nas plataformas. 
 

» Além do presidente do TSE, representaram a Justiça Eleitoral na reunião o corregedor-geral 

eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, os 

ministros Sérgio Banhos e Carlos Horbach e as ministras Isabel Gallotti e Maria Claudia 

Bucchianeri, e também diretores da Corte e assessores diretos da Presidência do Tribunal. 
Com informações de: ASCOM TSE e Folha de S. Paulo 

 

Governo Digital 
 

➢ MCTI publica Portaria sobre Sistema de Medição e Identificação do Nível de Maturidade 

Tecnológica. Por meio da Portaria nº 6.449/2022, publicada pelo Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovações (MCTI), fica instituído Sistema de Medição e Identificação do Nível de 



 

 
 

6 

Foco Assessoria e Consultoria 

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

Maturidade Tecnológica dos projetos desenvolvidos no âmbito do MCTI e de suas unidades 

vinculadas. O texto determina ainda que compete à Secretaria de Estruturas Financeiras e de 

Projetos (SEFIP/MCTI) o desenvolvimento e acompanhamento no uso da Calculadora de 

Maturidade Tecnológica de projetos e programas do Sistema de Medição e Identificação do 

Nível de Maturidade Tecnológica, assim como a disponibilização do instrumento a ser utilizado 

para implantação do Sistema. Caberá às equipes de programas e projetos das áreas 

proponentes, utilizar a ferramenta para identificação do Nível de Maturidade Tecnológica no 

ato de cadastramento dos projetos e programas nas bases de projetos do MCTI. A medida 

entra em vigor no dia 16 de janeiro de 2023.  
 

» O uso do Sistema de Medição e Identificação do Nível de Maturidade Tecnológica tem como 

objetivos: (I) avaliar a maturidade tecnológica dos projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação do MCTI e de suas unidades vinculadas, permitindo assim diferenciais estratégicos 

na avaliação, na execução de ações e alocação de recursos; (II) aumentar a capacidade 

institucional das unidades vinculadas na captação de recursos financeiros não orçamentários 

por meio da classificação dos projetos segundo suas características e natureza de apoio mais 

adequado; (III) auxiliar no acompanhamento da evolução da maturidade dos projetos de PD&I 

do MCTI e de suas unidades vinculadas; (IV) facilitar a modelagem de projetos orientados a 

mercado; (V) proporcionar critérios ágeis de identificação de oportunidades de investimento pelo 

setor privado. 
 

» Já a aplicação da Calculadora de Maturidade Tecnológica de projetos e programas deverá 

observar os seguintes princípios: (i) Abrangência: abranger todos os programas e projetos do 

MCTI; (ii) Transparência: ser transparente, dando acessibilidade aos conceitos e a metodologia 

desenvolvida para identificação do nível de maturidade tecnológica; (iii) Boas práticas: estar 

alinhado às melhores práticas mundiais de identificação do nível de maturidade tecnológica de 

projetos e programas; e (iv) Flexibilidade: ser dinâmico, interativo, flexível e capaz de ser 

ajustado às necessidades relacionadas à natureza dos projetos e programas sendo 

desenvolvidos no âmbito do MCTI.  

 

➢ ANATEL apresenta dia 4 proposta de coordenação do Governo Digital. No dia 4 de 

dezembro, quando a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) completa 25 anos, o 

órgão pretende apresentar proposta de coordenação para o governo digital, conforme declarou 

seu presidente, Carlos Baigorri, durante sua participação na Futurecom 2022 “Existe 

atualmente o Ministério das Comunicações, ao qual a Anatel é vinculada, o Ministério da 

Ciência e Tecnologia, que cuida das startups, e coordena o Comitê Gestor da Internet. Há 

ainda a ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados), e diferentes órgãos que têm ações 

para o governo digital. Todos atuando com o mesmo objetivo de levar conectividade e 

cidadania”, disse. Baigorri entende que esse plano de coordenação do governo digital deve 

ser construído com toda a sociedade. Com informações de: Telesíntese 

 

Infraestrutura da Internet 
 

➢ Semana da Infraestrutura da Internet no Brasil. Durante os dias 24 e 28 de outubro será 

realizada, em São Paulo, a 12ª Semana de Infraestrutura da Internet no Brasil, evento voltado 

aos provedores de conteúdo e de acesso à rede, engenheiros e técnicos, analistas de 

segurança, empresários do setor, gestores de TI, representantes de Sistemas Autônomos, 

fabricantes de equipamentos e demais interessados. Dentre os temas abordados, destacam-
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se aqueles com foco em segurança, operações de redes e infraestrutura, como redes neutras, 

inteligência artificial (IA), além da relevância dos Pontos de Troca de Tráfego (PTT) para a 

conectividade. A programação é formada pelo IX Fórum e encontros do GTER (Grupo de 

Trabalho de Engenharia e Operação de Redes) e do GTS (Grupo de Trabalho em Segurança 

de Redes). Promovido pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) e pelo 

Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), será transmitido ao vivo pelo canal do NIC.br no 

YouTube. Com informações de: Abranet 

 

Economia & Tributário 
 

➢ Vai ao Senado projeto que cria o marco legal para a indústria de jogos eletrônicos. O 

Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, em sessão deliberativa extraordinária realizada 

nesta quarta-feira (19), o PL 2796/2021 (marco legal para a indústria de jogos eletrônicos), na 

forma do Substitutivo adotado pela relatora da Comissão de Cultura (CCULT), a deputada 

Darci de Matos (PSD/SC), ressalvado o destaque e emendas apresentadas. A matéria segue 

para apreciação do Senado Federal. 
 

» O substitutivo aprovado traz como principais inovações ao texto original: (I) explicita e garante 

a segurança jurídica de eventos com jogos eletrônicos para projetos culturais (no âmbito da Lei 

nº 8.313/1991, Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet); (II) inclui dentre os jogos eletrônicos 

indicados no rol do projeto os fantasy games e os softwares desenvolvidos para web ou 

aplicativos de celular; (III) especifica que estende às empresas desenvolvedoras de jogos 

eletrônicos o incentivo previsto na Lei da Informática (Lei nº 8.248/1991), com vistas a conceder-

lhes crédito financeiro sobre os gastos em desenvolvimento de jogos, que podem ser utilizados 

para dedução de tributos federais; (IV) equipara os gastos com desenvolvimento de jogos 

eletrônicos aos de investimento em pesquisa e inovação, com o objetivo de garantir-lhes os 

incentivos voltados à inovação tecnológica presentes na Lei do Bem (Lei nº 11.196/2005), tais 

quais: (i) redução em 50% o IPI sobre máquinas e equipamentos utilizados no desenvolvimento; 

(ii) depreciação acelerada de equipamentos e insumos; (iii) amortização acelerada de ativos 

intangíveis adquiridos; (iv) redução do imposto de renda sobre remessas ao exterior para 

registro de marcas e patentes; (V) delega à regulamentação de dispositivos do projeto relativos 

aos aspectos educacionais e de saúde; e (VI) estabelece que a nova legislação entrará em vigor 

na data de sua publicação, com exceção dos dispositivos relacionados a incentivos fiscais, que 

entrarão em vigor apenas em 1º de janeiro de 2024. 

 

➢ CAPADR: retirado de pauta projeto que dispõe sobre a política incentivo e promoção ao 

desenvolvimento de startups. O relator do PL 9362/2017 (PL das Startups), deputado Benes 

Leocádio (UNIÃO/RN), solicitou que a matéria fosse retirada da pauta da reunião deliberativa 

realizada nesta quarta-feira (19), no âmbito da Comissão de Agricultura, Pecuária, 

Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) da Câmara dos Deputados. A solicitação 

deu-se em virtude da falta de acordo entre os parlamentares para votação da matéria, que está 

pronta para deliberação, tendo recebido, em junho, parecer pela sua aprovação e de seus 

apensados, com substitutivo. Não foram apresentadas emendas. 

 

➢ Ratificado Convênio que autoriza isenção do ICMS a operações em produtos eletrônicos 

no AP e MS. Nesta semana, foi ratificado, pelo Conselho Nacional de Política Fazendária 

(CONFAZ), vinculado à Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da 
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Economia (SETO/ME), o Convênio ICMS nº 148/2022 aprovado na 186ª Reunião Ordinária do 

CONFAZ, realizada no dia 23 de setembro, e que autoriza os estados do Amapá (AP) e Mato 

Grosso do Sul (MS) a conceder isenção do ICMS incidente nas operações internas e 

interestaduais com produtos eletrônicos e seus componentes, dentro do sistema de logística 

reversa, previsto no Convênio ICMS nº 99/2018.  

 

➢ CDEICS: Designado relator de projeto que limita remuneração de investidores-anjo. No 

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

(CDEICS) da Câmara dos Deputados, o deputado Augusto Coutinho (REP/PE) foi designado 

relator do PLP 102/2022 (limita remuneração de investidores-anjo). Após deliberação pela 

CDEICS – sua primeira Comissão – o projeto deve passar, ainda, pela Comissão de 

Constituição Justiça e de Cidadania (CCJC) e pelo Plenário, antes de seguir para o crivo do 

Senado Federal, em caso de aprovação. 

 

➢ Comissão Especial do STF criada para mediar solução acerca da arrecadação do ICMS 

segue sem acordo. Nesta semana, foi realizada, no âmbito do Supremo Tribunal Federal 

(TSF), nova reunião da Comissão Especial criada pelo ministro Gilmar Mendes, pretendendo 

mediar uma solução para o embate em torno da limitação da alíquota do ICMS de 

combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte coletivo. Assim como no 

encontro realizado no último dia 11, União e Estados reiteraram suas posições, levando a nova 

frustação de um entendimento mediado pelo Supremo. Para o próximo encontro, os Estados 

devem apresentar propostas de alteração legislativa que julguem pertinentes para mitigar os 

impactos das Leis Complementares nº 192/2022 e 194/2022. Estão previstas outras duas 

reuniões, antes do fim do prazo da referida Comissão, a saber: dia 25 de outubro; e dia 3 de 

novembro. 

 

➢ CDH irá realizar audiência pública com o objetivo de lançar a campanha pelo limite dos 

juros no Brasil. No âmbito do Senado Federal, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação 

Participativa (CDH) aprovou, nesta semana, requerimento apresentado pela Zenaide Maia 

(PROS/RN) para realização de audiência pública, com o objetivo de lançar a campanha pelo 

limite dos juros no Brasil e debater a SUG 8/2022, que "Dispõe sobre o limite legal das taxas 

de juros em contratos e operações financeiras, altera a Lei nº 1.521, de 26 de dezembro de 

1951, e dá outras providências", de autoria da Auditoria Cidadã da Dívida. 
 

» Dentre os convidados sugeridos, o deputado Pedro Uczai (PT/SC), relator da SUG 9/2022-

CLP, também de autoria da Auditoria Cidadã da Dívida, transformada em PLP 104/2022; o 

presidente da Federação das Associações das Micro e Pequenas Empresas do DF e Entorno 

(Fampe-DF), Eldaldo Nunes de Alencar; um representante do Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor (Idec); e a coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lucia Fattorelli. 

 

➢ CDEICS: Designado relator do projeto de cria o Programa de Estímulo ao 

Empreendedorismo Feminino. No âmbito da Comissão de Desenvolvimento Econômico, 

Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS) da Câmara dos Deputados, o deputado Josivaldo 

Jp (PSD/MA) foi designado relator do PL 1912/2022 (Programa de Estímulo ao 

Empreendedorismo Feminino). Foi aberto, ainda, prazo para apresentação de emendas. Além 

da CDEICS, a matéria deverá ser deliberada também pelas Comissões Defesa dos Direitos da 
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Mulher (CMULHER), Finanças e Tributação (CFT) e Constituição e Justiça e Cidadania 

(CCJC). Se aprovado, seguirá para deliberação do Senado Federal.  
 

» O projeto em questão destina-se a: (I) fomentar a capacitação de mulheres por meio da oferta 

de cursos técnicos e do estímulo à formação cooperativista; (II) promover a cooperação entre 

entes públicos e o setor empresarial para o empreendedorismo feminino; (III) instituir linhas de 

crédito facilitadas para a criação, manutenção e expansão de empreendimentos femininos; e 

(IV) incentivar microempreendoras individuais e microempresas e empresas de pequeno porte 

controladas e dirigidas por mulheres, registradas conforme o disposto na Lei Complementar nº 

123/2006.  
 

» Estabelece ainda que o Poder Executivo deverá editar ato sobre o PEEF, instituindo, para cada 

instituição financeira oficial federal participante: (i) o plano com as metas para que haja 

igualdade na cobertura de financiamentos segundo a distribuição por sexo presente na 

população brasileira; e (ii) as linhas de financiamento com taxas reduzidas de juros e condições 

facilitadas em comparação com linhas existentes na instituição e no mercado.  
 

» O Sebrae destinará, no mínimo, 40% dos recursos do Fundo de Aval às Micro e Pequenas 

Empresas (FAMPE) a microempreendoras individuais e a microempresas e empresas de 

pequeno porte controladas e dirigidas por mulheres.  

 

➢ Deputado apresenta requerimento para inclusão da CDEICS na análise de projeto sobre 

a abertura de linha de crédito do BNDES para MPMEs da educação básica. No âmbito da 

Câmara dos Deputados, o deputado Tiago Mitraud (NOVO/MG) apresentou requerimento 

para redistribuição do PL 4154/2020 (abertura de linhas de crédito do BNDES para micro e 

pequenos empresários da educação básica e/ou conveniadas durante o estado de calamidade 

pública) para análise de mérito na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, 

Comércio e Serviços (CDEICS). A Mesa deverá pronunciar-se quanto ao requerimento antes 

de que a tramitação seja retomada. Atualmente, a matéria aguarda parecer do relator da 

Comissão de Educação (CE), deputado Pedro Vilela (PSDB/AL).  

 

Consumidor 
 

➢ CCJC: Apresentado parecer a projeto sobre agendamento de entrega de produto e 

prestação de serviço. O deputado Patrus Ananias (PT/MG), apresentou, nesta sexta-feira 

(21), junto à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos 

Deputados, parecer pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do PL 

8450/2017 (principal) dos PLs 6523/2009, 464/2011, 700/2011, 3776/2015, 4386/2016, 

5507/2016, 8435/2017, 8627/2017, 1363/2019, 737/2020 e 1080/2020 (apensados); do 

substitutivo da Comissão de Defesa do Consumidor (CDC); e das duas emendas (EMC 1/2022 

e EMC 2/2022) apresentadas à Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, 

Comércio e Serviços (CDEIC). O projeto em questão altera a Lei nº 8.078/1990 (Código de 

Defesa do Consumidor) para dispor sobre o oferecimento ao consumidor de data e turno para 

agendamento de entrega de produto e de prestação de serviço. A matéria está pronta para ser 

pautada na Comissão, após o qual segue para apreciação em Plenário. Caso aprovada, voltará 

ao Senado Federal para análise das alterações promovidas. Em seu parecer, Ananias votou, 

ainda:  
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» pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, nos termos dos respectivos 

substitutivos em anexo, dos PLs 5149/2013, 2500/2015, 5214/2016 e 2582/2021; 
 

» pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, nos termos da subemenda 

substitutiva em anexo, do substitutivo da Comissão de Defesa do Consumidor; 
 

» pela injuridicidade dos PLs 521/2011, 1387/2015, 1752/2015, 6942/2017 e 677/2020; e 
 

» pela inconstitucionalidade do PL 1133/2022.  

 

Ambiental 
 

➢ CCJC aprova parecer pela admissibilidade da PEC que insere questão climática no rol 

de Direitos Fundamentais. Nesta semana, a Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados aprovou o parecer pela admissibilidade da 

deputada Joenia Wapichana (REDE-RR) à PEC 37/2021 (Insere a questão climática no texto 

constitucional como um Direito Fundamental). O parecer da relatora esteve pronto para 

deliberação desde agosto deste ano, porém teve sua tramitação retardada por parlamentares 

contrários à matéria, com a utilização de requerimento de retirada de pauta e pedido de vista, 

tendo sido inserido novamente na pauta da Comissão dois meses depois. Durante a reunião 

deliberativa, foram novamente apresentados requerimentos de retirada de pauta e de 

adiamanto da votação, os quais foram rejeitados pelo colegiado. A matéria segue agora ao 

Plenário da Casa.  

 

➢ CMADS: Designada nova relatora de projeto que institui a Política Federal TI Verde. A 

deputada Tabata Amaral (PSB/SP) foi designada nova relatora do PL 587/2022 (Institui a 

Política Federal TI Verde), no âmbito da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (CMADS) da Câmara dos Deputados. Aguarda-se a apresentação do parecer da 

nova relatora nos próximos dias para inclusão da matéria na pauta da reunião deliberativa da 

Comissão. 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. 
 

» 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. Além disso, determina que os computadores e 

acessórios descartados deverão ser entregues a um Centro de Recondicionamento de 

Computadores, vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). Já os 

computadores em condições de uso ou recondicionados deverão ser doados a Pontos de 

Inclusão Digital, como telecentros, escolas públicas e bibliotecas.  

 

Saúde 
 

➢ MS institui o Modelo de Informação Sumário de Alta (SA). A Portaria nº 701/2022, publicada 

nesta semana pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde 

(SAES/MS), instituiu o Modelo de Informação Sumário de Alta (SA). A medida estabelece 

diretrizes para a implementação do prontuário eletrônico e padronizado em todo o sistema de 



 

 
 

11 

Foco Assessoria e Consultoria 

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

saúde do País, abrangendo as pessoas físicas ou jurídicas que realizem atenção à saúde nas 

esferas pública, suplementar e privada. O intuito é estabelecer um modelo de informação 

intercambiável entre diferentes sistemas eletrônicos de saúde, promovendo consenso nacional 

e subsidiando a continuidade do cuidado do indivíduo. A portaria ainda detalha o modelo de 

dados a serem implementados no sistema eletrônico.  

 

➢ CFT: ME responde à solicitação de informações sobre impacto orçamentário-financeiro 

de projeto que dispõe sobre aperfeiçoamento de notificação de óbito de idosos. Nesta 

semana, o Ministério da Economia, por meio da Assessoria para Assuntos Parlamentares da 

Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento (SETO), respondeu a ofício enviado pelo 

presidente da Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados, deputado 

Marco Bertaiolli (PSD/SP), que solicitava estimativa atualizada do impacto orçamentário-

financeiro decorrente da aprovação do PL 2346/2021 (aperfeiçoamento no sistema de 

notificação de óbito de idosos). Em despacho, a SETO sugere o encaminhamento de 

solicitação ao Ministério da Saúde (MS), uma vez que a matéria escapa às suas competências, 

já que “a unidade gestora da política pública objeto da proposta em questão não se encontra 

diretamente subordinada à estrutura hierárquica desta Secretaria Especial, que não dispõe e 

não é responsável pelos parâmetros necessários para o cálculo das estimativas solicitadas”. 

 

➢ CSSF irá realizar audiência pública sobre Prontuário Eletrônico Único. Em reunião 

deliberativa realizada nesta quarta-feira (19), no âmbito da Comissão de Seguridade Social e 

Família (CSSF) da Câmara dos Deputados, foram aprovados requerimentos apresentados 

pelas deputadas Adriana Ventura (NOVO/SP) – REQ 137/2022 – e Benedita da Silva (PT/RJ) 

– REQ 142/2022 – para realização de audiência pública com o tema “Prontuário Eletrônico 

Único e a transformação digital na saúde” e inclusão de palestrantes, respectivamente. Dentre 

os convidados sugeridos, o secretário de Saúde da cidade de São Paulo, Dr. Luiz Carlos 

Zamarco; o fundados da Techtools Health, Jefferson Almoualem Plentz; o secretário-

executivo da Coalizão Direitos na Rede (CDR), Fabricio Solagna; representando a equipe de 

saúde do Instituto de Defesa do Direito do Consumidor (IDEC), Matheus Falcão; e o 

coordenador da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), Marcelo Fornazin. 

Ainda não foi definida data para realização do debate. 

 

Administração Pública 
 

➢ Vai à promulgação MP que transforma ANPD em autarquia de natureza especial. Em 

sessão plenária do Senado Federal, realizada nesta terça-feira (18), foram aprovados, 

conjuntamente, os pressupostos de relevância e urgência, adequação financeira e 

orçamentária e pertinência temática da matéria; e, no mérito, a MPV 1124/2022 (transforma a 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados em autarquia de natureza especial e transforma 

cargos em comissão), nos termos do parecer favorável à matéria e contrário às emendas 

apresentadas, do senador Jorge Kajuru (PODEMOS/GO).  

 

➢ Conselho Gestor do FUST aprova plano de aplicação de recursos do BNDES. O Conselho 

Gestor do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST) realizou, 

nesta segunda-feira (17), a 3º Reunião Ordinária, presidida pela secretária-executiva do 
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Ministério das Comunicações (MCom), Estella Dantas. Na ocasião, foram aprovadas uma 

série de ações que envolvem a aplicação de recursos em projetos e iniciativas do setor: (i) o 

Plano de Aplicação de Recursos (PAR) do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES), além da liberação dos recursos reembolsáveis para o agente financeiro, 

disponíveis na data de assinatura do contrato; (ii) o calendário de reuniões ordinárias do FUST 

para o ano de 2023; e (iii) a realização de uma força-tarefa para definir a forma de 

operacionalização dos recursos do Fundo advindos de renúncia fiscal, conforme previsto no 

art. 6-A da Lei 9.998/2000 (institui o Fundo de Universalização dos Serviços de 

Telecomunicações). Foram apresentados, ainda, por representantes do Ministério da 

Economia (ME), metodologia de avaliação de projetos (5 case model), que pode ser utilizada 

para análise de investimentos em infraestrutura, inclusive em telecomunicações. Com informações 

de: ASCOM MCom 

 

➢ Presidente da ANPD espera que emendas rejeitadas retornem em PL. O diretor-presidente 

da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), Waldemar Gonçalves, deu 

declaração, nesta semana após apresentação no Futurecom 2022, que espera que as 29 

emendas rejeitadas pelo senador Jorge Kajuru (PODEMOS/GO) em seu parecer à MPV 

1124/2022 (transforma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em autarquia de natureza 

especial e transforma cargos em comissão), aprovado também nesta semana no Plenário do 

Senado Federal, sejam incorporadas ao PL que altera a Lei Geral de Proteção de Dados – 

LGPD (Lei nº 13.709/2018), que já tramita no Congresso Nacional. 
 

» A rejeição das emendas fez parte de uma estratégia da base governista no parlamento, com o 

objetivo de acelerar a votação de medidas provisórias que trancam a pauta de votação do 

Congresso. 
 

» Entre as emendas apresentadas, destacam-se aquelas que dispunham sobre a inclusão de 

analistas em Tecnologia da Informação entre os servidores a serem alocados – o texto original 

prevê apenas ingressantes da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental. Com informações de: Telesíntese 

 

➢ TCU volta a adiar liquidação de estatal de chips. O Plenário do Tribunal de Contas da União 

(TCU) decidiu por maioria, nesta quarta-feira (19) adiar, mais uma vez, a análise de processo 

de liquidação do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. – CEITEC (Processo 

nº 020.973/2020-9), estatal federal que atua na fabricação de chips e semicondutores. Durante 

a sessão, o ministro Vital do Rêgo voltou a convencer os pares de que se trata de um setor 

estratégico no momento econômico atual e que, da forma como está, o processo representaria 

uma "doação" dos ativos da empresa. Já o relator do processo, o ministro Walton Alencar, 

destacou "a falta absoluta de viabilidade" para a empresa, mesmo em termo de uma 

privatização ou concessão para a iniciativa privada. No entanto, a versão de Vital saiu 

vencedora do plenário e o processo foi convertido em uma diligência.  

 
» Em um prazo de 15 dias, o governo deverá fazer novos esclarecimentos ao tribunal, em especial 

sobre a regularização da titularidade do terreno em que está instalada a empresa, que então 

retomará a análise sobre a liquidação. O prazo estipulado, alertou o relator, poderá inviabilizar 

o fechamento da empresa neste ano. Com informações de: Valor Econômico e G1 Notícias 

 

➢ Vai ao Senado projeto que dispõe sobre normas de transparência nas contratações 

públicas da União. No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) 
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da Câmara dos Deputados, foi aprovado, nesta semana, o parecer do deputado Eduardo Cury 

(PSDB/SP) pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do PL 249/2022 (Dispõe 

sobre normas de transparência nas contratações públicas da União) e das Emendas nº 1 e nº 

2, adotadas pela Comissão de Finanças e Tributação (CFT). A matéria, que tramitou em regime 

de apreciação conclusiva pelas Comissões, vai agora ao Senado Federal – salvo caso haja 

apresentação de recurso para que antes seja votado pelo Plenário da Câmara dos Deputados.  
 

» A matéria estabelece, dentre outros, que as informações sobre a modalidade de licitação, a 

duração prevista do contrato, e os critérios de julgamento e habilitação devem estar presentes 

de forma clara no edital de licitação e disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas. 

Além disso, determina que a inclusão de representantes da sociedade civil no Comitê Gestor 

da Rede Nacional de Contratações Públicas.  

 

➢ Vai à promulgação MP que altera normas sobre Empresas Estratégicas de Defesa 

(EEDs). Nesta terça-feira (18), o Plenário do Senado Federal aprovou, conjuntamente, os 

pressupostos de relevância e urgência, adequação financeira e orçamentária e pertinência 

temática da matéria; e, no mérito, a MPV 1123/2022 (Empresas Estratégicas de Defesa), na 

forma do parecer favorável do senador Chico Rodrigues (UNIÃO/RR). A matéria segue à 

promulgação. 

 

➢ Vai ao Senado MP que revoga Lei que autorizou unidades da Federação a comprarem 

vacinas contra COVID com registro ou autorização temporários. O Plenário da Câmara 

dos Deputados aprovou, em sessão deliberativa realizada nesta terça-feira (18), a MPV 

1126/2022, na forma do parecer favorável quanto ao atendimento dos pressupostos 

constitucionais de relevância e urgência e à adequação financeira e orçamentária, apresentada 

pela deputada Adriana Ventura (NOVO-SP) pela Comissão Mista. A matéria vai ao Senado 

Federal com a nomenclatura MPV 1.126-A/2022. 
 

» A medida revoga a Lei nº 14.125/2021, que que autorizou estados, municípios e setor privado 

a comprarem vacinas contra a covid-19 que tenham registro ou autorização temporária de uso 

no Brasil. 

 

➢ CNPq aprova novo Regimento Interno. Foi aprovado, por meio da Portaria nº 1.118/2022, 

publicada nesta sexta-feira (21) pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), seu novo Regimento Interno. A medida, que passa a vigorar em 27 de 

outubro de 2022, consolida e revoga uma série de 11 atos que tratavam da matéria. Do 

contraste com a versão anterior, destaca-se o novo objetivo específico de fomentar projetos 

de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, de iniciativa de pesquisadores individuais ou 

de instituições de direito público ou privado, que sejam considerados de relevância para o 

desenvolvimento científico e socioeconômico, assim como os ajustes na estrutura do órgão e 

de suas respectivas atribuições. 

 

Orçamento 
 

➢ ME realoca recursos no âmbito MCTI. Pela Portaria nº 9.131/2022, publicada nesta semana 

pela Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento (SETO), o Ministério da Economia (ME) 

realocou recursos, no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), no valor 
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de R$ 23 milhões. Ao acrescer recursos relativos ao Brasil na Fronteira do Conhecimento, à 

Política Nuclear e ao Programa Espacial Brasileiro, reduz o orçamento para atividades 

relacionadas a mudanças climáticas; e Tecnologias Aplicadas, Inovação e Desenvolvimento 

Sustentável.  

 

➢ ME abre crédito suplementar à Presidência da República, MCTI e MInfra. A Secretaria 

Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia (SETO/ME) publicou esta 

semana a Portaria nº 9.130/2022, que abre crédito suplementar ao Orçamento Fiscal para 

reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, dentre outros, de (i) R$ 793 mil 

para Gestão e Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação, no 

âmbito do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI); (ii) R$ 429 mil, para apoio a 

Iniciativas e Projetos de Inclusão Digital, no âmbito do Ministério das Comunicações (MCom); 

e (iii) R$ 4,88 milhões para implantação da Infraestrutura para a Prestação de Serviço de 

Comunicação de Dados para Inclusão Digital, no âmbito da Telebrás.  

 

➢ CFFC irá realizar audiência pública sobre dotação orçamentária do MCTI. Foi aprovado, 

no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos 

Deputados, o requerimento apresentado pelo deputado Jorge Solla (PT/BA), para realização 

de audiência pública sobre a dotação orçamentária do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovações (MCTI). Como convidados, foram sugeridos, dentre outros, representantes do 

Ministério da Economia (ME) e do próprio MCTI, bem como da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC) e da Academia Brasileira de Ciências (ABC). A data de 

realização da audiência será definida posteriormente. 

 

Consultas & Compras Públicas 
 

➢ Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Tocantins abre Chamamento Público para 

concessão de descontos. O Conselho e Arquitetura e Urbanismo de Tocantins (CAU/TO) 

abriu, nesta semana, Chamamento Público nº 4/2022 para credenciamento de empresas 

interessadas na concessão de descontos nos serviços prestados pelo Conselho ou em 

fornecimento de bens, concedidos benefícios para empresas prestadoras de serviço de 

certificado digital, backup de dados nas nuvens, informática, fornecedores de produtos como 

empresas de informática em software e hardware e empresas de eletroeletrônicos. Acesse 

aqui a íntegra do edital. Os documentos e a proposta contendo os descontos assumidos pela 

pretensa Credenciada, nos moldes apresentados no Anexo I do edital, deverão ser 

encaminhados, até 14 de abril de 2025, para o e-mail gerencia.administrativa@cauto.org.br ou 

entregues na sede do CAU/TO, situada na 103 Sul, Rua SO-5, Lote 12, Salas 4 e 5  - Plano 

Diretor Sul – CEP 77015-018 Palmas/TO. 

 

➢ SERPRO abre consulta pública para subsidiar contratação de ferramenta de inteligência 

consolidadora de informações. O Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), 

vinculado do Ministério da Economia (ME), publicou, nesta semana, aviso de consulta pública 

nº 1186/2022, com o objetivo de subsidiar a contratação de ferramenta de inteligência 

consolidadora de informações financeiras, econômicas, setoriais e empresariais. A contratação 

será na modalidade de Pregão na forma eletrônica. As empresas interessadas devem 
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responder à Consulta Pública com as seguintes informações: (i) Contato; (ii) Identificação da 

Empresa; (iii) Solução; (iv) Forma de licenciamento (licenças perpetuas, subscrição, e outras 

formas); (v) Formas e condições de comercialização; (vi) Base de Clientes; (vii) Experiência e 

Suporte; (viii) Informar as formas de repasse de conhecimento, resumos das grades e carga 

horária para a internalização da solução, observando a administração da solução e os diversos 

perfis de usuários; e (ix) Proposta comercial, aos endereços eletrônicos 

andersson.sousa@serpro.gov.br, espedito.junior@serpro.gov.br, 

daniel.pansani@serpro.gov.br e ivanikson.marques@serpro.gov.br. Acesse aqui os 

documentos do certame. 

 

➢ Prefeitura no RS abre chamamento público sobre mercado para software. A Prefeitura 

Municipal de São Sepé/RS abriu chamamento público para identificação de 

fornecedores/prestadores de serviços e preços de mercado para software, capacitação, 

implantação e monitoramento de planejamento estratégico financeiro e fluxo de caixa projetado 

x realizado da Administração e dos Fundos Municipais com base em metodologias, processos, 

tecnologias e mão de obra especializada da empresa a ser contratada, pelo prazo de 12 

meses. Os interessados deverão encaminhar suas cotações até o dia 8 de novembro para o 

e-mail gerenciacompras@saosepe.rs.gov.br. O edital e Informações adicionais poderão ser 

consultados aqui. 

 

Nomeações 
 

➢ Casa Civil designa representante do ME ao CITDigital. A Casa Civil da Presidência da 

República (CC-PR) publicou, nesta semana, a designação de Adriana de Azevedo Silva para 

compor o Comitê Interministerial para a Transformação Digital (CITDigtal), como representante 

titular do Ministério da Economia (ME), em substituição a Anne Caroline Marciquevik. 

 
➢  MCTI designa representantes ao Comitê Interministerial de Tecnologia Assistiva. O 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) publicou, nesta sexta-feira (21), a relação 

nominal de representantes para composição do Comitê Interministerial de Tecnologia Assistiva. 

Neste sentido, foram modificadas as composições como a seguir: (i) Thiago Varanda Barbosa 

para a vaga de suplente do Ministério da Cidadania (MC); e (ii) Fabíola Calixto de Souza e 

Sérgio Paulo da Silveira Nascimento, para as vagas de titular e suplente do Ministério da 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), respectivamente. 

 

➢ ME nomeia coordenador de Planejamento e Gestão da Inovação. Foi nomeado Raul 

Ricardo Costa Azevedo, para exercer o cargo de coordenador de Planejamento e Gestão da 

Inovação, do Departamento de Remuneração, Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho, da 

Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, vinculada à Secretaria Especial de 

Desburocratização, Gestão e Governo Digital, do Ministério da Economia (SEDGG/ME). 

 

➢ AGU designa coordenador Nacional de Soluções Tecnológicas. Foi publicada, pela 

Secretaria-Geral de Administração da Advocacia-Geral da União (SGA/AGU), a designação de 

Gilson Miranda Neto, para exercer a função de coordenador Nacional de Soluções 
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Tecnológicas, da Coordenação-Geral de Inovações e Soluções, vinculada à Subprocuradoria-

Geral da União da Procuradoria-Geral da União. 

 

➢ MMA designa representantes ao Comitê de Segurança da Informação. Nesta semana, o 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) divulgou a relação nominal dos representantes (titulares e 

suplentes), pertencentes de diversos departamentos de seu quadro administrativo, para 

compor o Comitê de Segurança da Informação em âmbito interno. 

 

➢ Nomeado novo diretor de Assuntos Estratégicos da SEPEC. Para o cargo de diretor de 

Assuntos Estratégicos da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério 

da Economia (SEPEC/ME), foi nomeado, nesta semana, Marcos Roberto Kaliszaka Da Silva. 

 

➢ Casa Civil exonera Diretor do Departamento de Gestão e Informação. Foi publicada, nesta 

semana, a exoneração de Rodrigo de Castro Guimarães, do cargo de diretor do Departamento 

de Gestão e Informação da Secretaria Especial de Assuntos Parlamentares da Secretaria de 

Governo da Presidência da República (Segov/PR). 

 

Agendas de Destaque  
 

➢ Nesta semana, o ministro Victor Godoy (Educação), a secretária-executiva Estella Dantas 

(MCom), o secretário de Radiodifusão, Maximiliano Martinhão, o coordenador-geral de 

Aprimoramento do Ambiente de Investimentos do MCom, David Penha, e o presidente Carlos 

Baigorri (ANATEL), participaram da Futurecom 2022, evento que reúne os setores de 

tecnologia e telecomunicações do país.  
 

» Na ocasião, o ministro destacou a transformação digital e a tecnologia como aliadas da 

educação e citou cinco critérios que guiam o Ministério: recuperação da educação e combate a 

evasão escolar; estabelecimento de uma nova política de educação; reforma do ensino médio 

e fortalecimento do ensino técnico; valorização dos profissionais de educação e transformação 

digital da educação brasileira. Além disso, destacou os avanços do Ministério relacionados à 

tecnologia, como a adição da matéria de pensamento computacional desde o primeiro ano do 

ensino fundamental, a adaptação do aplicativo finlandês Graphogame para a alfabetização e o 

uso de inteligência artificial para calcular o risco de evasão escolar e correção de redação.  
 

» Já Dantas ressaltou as conquistas das políticas públicas do Ministério para o Brasil desde a sua 

criação, em junho de 2020. Dentre elas, a realização do leilão do 5G, que permitiu o 

reinvestimento em conectividade, especialmente na área de educação, com a conexão de 

escolas públicas, rurais e em áreas isoladas, e que beneficiará toda a população brasileira.  
 

» Martinhão abordou os impactos do 5G e o acesso à tecnologia no Brasil. Penha apresentou, na 

quarta-feira (18), o tema "Segurança Pública 4.0 impulsionada pelo avanço do 5G no Brasil".  
 

» Além disto, Baigorri ministrou a palestra "Além do 5G: a conectividade que o Brasil precisa", 

onde tratou do real cenário de lançamento da tecnologia no País, como isso se refletirá nos 

próximos anos e como a Agência tem se preparado para lidar com este futuro.  

 

➢ Já o ministro Paulo Alvim (MCTI) participou, na segunda-feira (17), da abertura da “19ª 

Semana Nacional da Ciência e Tecnologia (SNCT)”, no Amapá. Na abertura do evento foi 

destacado o objetivo da SNCT, que busca valorizar a inovação, a ciência no Brasil e os 
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profissionais dessa área no país. Na terça-feira (18), Alvim compareceu à abertura oficial da 

31ª Edição da Mercopar, a Feira de Inovação Industrial realizada em Caxias do Sul. 

Participaram do evento também o governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior 

(PSDB), e o prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico (PSDB). Mais cedo, o ministro 

também participou do evento Talk Show "CAIXA Para Elas - Empreendedoras", juntamente 

com a presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques, o ministro Ronaldo Vieira 

Bento (Cidadania), e a ministra Cristiane Britto (MMFDH). Já na sexta-feira (21), Alvim 

reuniu-se bilateralmente com o Ministro de Ciencia, Tecnologia e Innovación da Argentina, 

Daniel Filmus, cujo tema foi Oceanos, Antártida, biotecnologia, saúde, biomas, 

Nanotecnologia, espaço e energia nuclear. Ali, discutiram temas como a cooperação para o 

desenvolvimento de satélites e ciência nuclear, visando a utilização de reatores e tecnologia 

com fins pacíficos. 

 
➢ Enquanto isso, o ministro Paulo Guedes (Economia) visitou na quarta-feira (19) o Fórum 

Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária no Brasil Export 2022, que ocorreu em Brasília 

para dar uma palestra sobre o crescimento da economia brasileira nos próximos anos, as 

perspectivas a serem encaradas pelo governo eleito a partir de 2023 e o papel da infraestrutura 

de transportes e da logística na economia do país. No evento, o ministro tratou de temas como 

o fim do IPI a partir de uma reforma tributária de um eventual segundo governo Bolsonaro, 

afirmou que o Brasil pode crescer mais do que a China e defendeu a atuação fiscal do governo. 

Já na quinta-feira (20), Guedes apresentou uma palestra sobre o cenário econômico no país 

na reunião de diretoria da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC), que ocorreu na sede da organização, no Rio de Janeiro. Durante o evento, o ministro 

comentou sobre eventuais mudanças no reajuste de salário-mínimo e aposentadoria e 

defendeu o governo Bolsonaro. 

 
➢ O ministro Victor Godoy (Educação) participou, ainda, na quinta-feira (20), da 1ª Câmara em 

Foco - Educação, evento que reúne membros do Ministério Público Federal (MPF) para discutir 

a situação da educação no Brasil, sendo apresentadas as ações que vêm sendo tomadas pelo 

Ministério da Educação e as perspectivas da área para próximos anos. 

 

➢ O diretor presidente Waldemar Gonçalves (ANPD) esteve presente na Futurecom entre 

segunda (17) e quinta-feira (20). Na ocasião, discursou em palestras com os temas: “A nova 

fase da LGPD no Brasil” e “Privacidade e Tratamento de dados: os desafios intrínsecos para 

uma economia super-conectada”. Destacam-se entre suas falas no evento a expectativa de 

abertura de concurso público para a ANPD e, a partir transformação da Autoridade em 

autarquia, a conquista de mais um requisito necessário para a admissão na OCDE. Na sexta-

feira (21), cumpriu agenda internacional em Montevidéu, no Uruguai, para participar da 

DigiEcon 2022 - Encuentro Latinoamericano de. Economía Digital, no Painel 6 – “Dados 

pessoais e políticas públicas baseadas em evidências”. Já a diretora Miriam Wimmer (ANPD) 

participou, ao longo da semana, de reuniões de trabalho da Comissão de Juristas responsável 

por elaborar uma proposta de regulamentação da inteligência artificial no Brasil (CJSUBIA) no 

Senado Federal. Wimmer participou, também, do Evento Global Legal Days, na quarta-feira 

(19), evento sobre o qual não foram encontradas informações 

 
 


