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Plenário aprova PEC de incentivo à ciência, tecnologia e inovação

Câmara aprova PEC de incentivo à C&T&I

painel

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, em segundo turno, a PEC nº
290/2013, que atualiza o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e
inovação, de modo a fundamentar as ações articuladas entre academia e setor
produtivo. Nesse sentido, cria de um Sistema Nacional de Inovação em colaboração
de entes públicos e privados com o objetivo de promover o desenvolvimento
científico e tecnológico e a inovação.

 CCJ do Senado aprova
regulamentação
de
desmontagem de veículos

A proposta harmoniza as ações das esferas federal, estadual e municipal, o que
exige competências concorrentes na estruturação de iniciativas e na formulação de
normas, além de dotar de maior eficácia o sistema de ciência, tecnologia e inovação,
desburocratizando procedimentos e viabilizando novas formas de trabalho. Ademais,
possibilita o compartilhamento de infraestrutura de pesquisa e do know-how
adquirido pelas partes em projetos de cooperação.
A atualização do tratamento constitucional conferido à ciência, tecnologia e inovação
é relevante já que a inovação é fundamental para a estratégia industrial brasileira.
Dessa forma, a iniciativa contribui a um ambiente favorável à inovação, bem como à
adequada infraestrutura tecnológica e a centros de conhecimento com capacidade
de transformar pesquisas em resultados, possibilitando o sucesso da indústria nos
próximos anos.
A matéria segue agora para a apreciação do Senado Federal

A Comissão de Justiça do
Senado aprovou o PLC
38/2013, que disciplina o
funcionamento das empresas
de
desmontagem
de
veículos. De acordo com o
projeto
aprovado,
as
empresas do setor devem se
dedicar exclusivamente à
atividade de desmontagem.
Além disso, têm que estar
registradas
nos
órgãos
estaduais de trânsito.
 Definidos relatores
LDO e da LOA

O senador Vital do Rêgo
(PMDB/PB) será o relator do
projeto da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) de
2015. Por sua vez, a relatoria
da Lei Orçamentária Anual
(LOA) ficará a cargo do
senador
Romero
Jucá
(PMDB/RR). Os nomes foram
definidos nesta quarta-feira
em reunião dos líderes na
Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e
Fiscalização (CMO).
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