CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA 19/07/2018 (MANHÃ)
LOCAL: Anexo II
HORÁRIO: 14 h
A- Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
1- PROJETO DE LEI 053/2018 - do Deputado Gian Guglielmelli, que “Institui incentivo
fiscal à produção e comercialização de veículos automóveis movidos a eletricidade ou
híbridos.”
RELATOR: Diego Mutti
PARECER: pendente
2- PROJETO DE LEI 010/2018 - do Deputado Ramiro Castro, que “Altera o Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a Lei
13.467, a Lei 5584/70 e a Lei 1060/50, visando garantir o amplo acesso à Justiça a todos
os trabalhadores Brasileiros e dá outras providências.”
RELATOR:
PARECER: pendente
3- PROJETO DE LEI 176/2018 - do Deputado Abel Souto, que “Altera a Lei nº 9.478, de
6 de agosto de 1997, que dispõe sobre a política energética nacional, as atividades
relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética
e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências”
RELATOR: Rafael Costa
PARECER: pendente
4- PROJETO DE LEI 020/2018 - do Deputado Luiz Felipe, que “Altera o Decreto nº
1.775, de 08 de janeiro de 1996, afim de modificar o procedimento administrativo de
demarcação das terras indígenas e dá outras providências.”
RELATOR:
PARECER: pendente
5- PROJETO DE LEI 001/2018 - do Deputado Victor Figueredo, que “Dispõe sobre a
comunicação eletrônica funcional; institui o padrão básico de identificação dos agentes
públicos no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública
municipal; e altera a Lei 8.429, de 2 de junho de 1992.”
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RELATOR:
PARECER: pendente
6- PROJETO DE LEI 174/2018 - do Deputado Matheus Freitas, que “Institui a criação de
um programa nacional de concessão de bolsas integrais e parciais de estudo através de
parcerias de incentivo tributário às escolas da rede privada de educação.”
RELATOR: Diego Mutti
PARECER: pendente
7- PROJETO DE LEI 177/2018 - do Deputado Matheus Eduardo, que “Cria o programa de
fomento à contratação de pessoas transexuais, que dispõe de incentivo tributário a
empresas privadas.”
RELATOR: Diego Mutti
PARECER: pendente
8- PROJETO DE LEI 088/2018 - do Deputado Pedro Ribeiro, que “Amplia as
prerrogativas das associações profissionais constituídas para a defesa da categoria
profissional, aproximando-as dos sindicatos e altera Decreto-Lei nº 5.452, de 14 de
maio de 1943.”
RELATOR:
PARECER: pendente
9- PROJETO DE LEI 175/2018 - da Deputada Nathalia Uchoa, que “Dispõe sobre as
diretrizes gerais para a gestão e distribuição dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC)..”
RELATOR:
PARECER: pendente
10- PROJETO DE LEI 112/2018 - do Deputado João Victor Tocantins, que “Dispõe sobre
a alteração da Lei de Direitos Autorais (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.)”
RELATOR:
PARECER: pendente
11- PROJETO DE LEI 164/2018 - do Deputado Otávio Mayrink, que “Dispõe sobre o
tratamento de dados pessoais para a garantia do livre desenvolvimento da personalidade
e da dignidade da pessoa natural”
RELATOR:
PARECER: pendente
12- PROJETO DE LEI 177/2018 - do Deputado Matheus Eduardo e outra, que “ Cria o
programa de fomento à contratação de pessoas transexuais, que dispõe de incentivo
tributário e empresas privadas.”
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RELATOR:
PARECER: pendente
13- PROJETO DE LEI 146/2018 - do Deputado Caio Leal e outros, que “Proíbe a
cobrança de registro em Conselho de Classe em editais de concursos públicos”
RELATOR:
PARECER: pendente
14- PROJETO DE LEI 145/2018 - do Deputado Henrique do Amaral, que “Determina a
obrigatoriedade de fornecimento de velocidade mínima de internet pelas prestadoras de
serviço em todo o território nacional.”
RELATOR:
PARECER: pendente
15- PROJETO DE LEI 012/2018 - do Deputado Ramiro Castro, que “regulamenta o artigo
221, I, II, III e IV da Constituição Federal visando promover a diversidade e garantir a
pluralidade de ideais e opiniões nos meios de comunicação eletrônico de massas e dá
outras providências.”
RELATOR:
PARECER: pendente
16- PROJETO DE LEI 172/2018 - do Deputado Pedro Ribeiro, que “Amplia possibilidade
de licenciamento compulsório de patentes farmacêuticas.”
RELATOR:
PARECER: pendente

