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CONTEXTO GERAL  

Sessão do Congresso Nacional pode deliberar vetos importantes para o Setor Digital  

O Congresso Nacional deve se reunir essa semana para deliberar os 20 vetos que estão sobrestando a 

pauta. Na sessão, os congressistas podem finalizar a apreciação de diversos itens relevantes para o 

Setor Digital, como o Marco Legal das Startups e medidas emergenciais de proteção para entregadores 

de aplicativos na pandemia. 

 

Instalação das Comissões na Câmara dos Deputados  

Na Câmara dos Deputados, o destaque da semana é a possível instalação das Comissões Permanentes. 

Após intenso período de negociação entre o presidente Arthur Lira (PP/AL) e os líderes da Casa, foi 

possível construir acordo sobre as presidências das comissões da Casa. A maior parte delas devem ser 

mantidas com os partidos que as ocuparam em 2021. A comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 

e Informática, por exemplo, deve ser presidida pelo deputado Milton Coelho (PSB/PE). 

 

O Senado pode finalizar a deliberação do PL dos Criptoativos 

Mais uma vez, está na pauta o PL 3825/19, que disciplina os serviços referentes a operações realizadas 

com criptoativos em plataformas eletrônicas de negociação. O relatório mais recente do senador Irajá 

(PSD/TO) foi apresentado no último dia 19, com a incorporação total ou parcial de seis emendas que 

haviam sido apresentadas pelos senadores. A matéria, que é o segundo item da sessão de amanhã, por 

fim deve ser deliberada no Plenário. 

Já na quarta-feira, pode ser apreciada a MP 1077/2021, Programa Internet Brasil, que aguarda o relatório 

da relatora, senadora Daniella Ribeiro (PP/PB). Essa Medida Provisória vigora até o dia 17/05/2022. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 

▪ PLEN | PLENÁRIO 

Sessão Extraordinária 

26.04 – TERÇA-FEIRA (13H55) 

 

PL 8518/2017 – Altera a Lei nº 13.116, de 20 de abril de 2015, disciplinando o licenciamento 

temporário para a instalação de infraestruturas de telecomunicações em áreas urbanas. 

Autoria: Vitor Lippi (PSDB-SP) 

Relator: Deputado Eduardo Cury (PSDB-SP) 

Parecer: Parecer da CDU, CCTCI, CCJC 

Orientação: Favorável  

 

PL 1998/2020 – Autoriza e define a prática da telemedicina em todo o território nacional. 
Autora: Adriana Ventura (NOVO/SP) 
Relator: Dep. Pedro Vilela (PSDB/AL) 
Parecer: Substitutivo 

Orientação: Favorável  
 
 

SENADO FEDERAL 

 

▪ PLEN | PLENÁRIO 

Sessão Deliberativa Ordinária (Semipresencial) 

26.04 – TERÇA-FEIRA (16H) 

 

2 – PL 3825/2019 – Disciplina os serviços referentes a operações realizadas com criptoativos em 

plataformas eletrônicas de negociação. 

Autor: Flávio Arns (PODEMOS/PR) 

Relator: Irajá (PSD/TO) 

Parecer: Substitutivo. 

Orientação: Favorável  
 

 

 

https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2150592
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1798162&filename=PRL+1+CDU+%3D%3E+PL+8518/2017
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1991446&filename=PRL+1+CCTCI+%3D%3E+PL+8518/2017
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2006637&filename=PRL+1+CCJC+%3D%3E+PL+8518/2017
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2249925
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2159986&filename=Tramitacao-PL+1998/2020
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137512
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9045205&ts=1650886631120&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9045205&ts=1650886631120&disposition=inline

