REQUERIMENTO Nº

DE

Requeiro, nos termos do inciso IV e § 7º do art. 154 do Regimento
Interno do Senado Federal, a realização de Sessão de Debates Temáticos, a ser
realizada em data oportuna, a fim de instruir o PL 2630/20.
Proponho para a sessão a presença dos seguintes convidados:
1. Fabricio da Mota Alves, professor e especialista em Cyberlaw,
Privacy e Data Protection;
2. André Peixoto, advogado especialista em Direito Digital;
3. Walter Capanema, advogado e professor de Direito Eletrônico;
4. Remi Yun, especialista em Privacy e Data Protection;
5. Angela Maria Rosso, da Segurança de Informação do Serpro;
6. Renato Opice Blum, diretor da Technology Law Association.

JUSTIFICAÇÃO
A matéria é complexa e toca em temas sensíveis, como liberdade de
expressão, livre iniciativa, sigilo das comunicações, privacidade, aumento de custo
de operação para empresas de tecnologia, controle externo pelo Poder Público,
coleta massiva de dados, autorregulação, exclusão digital etc.
É fundamental a realização de sessões temáticas para melhor instruir
a matéria. Não apenas os parlamentares, mas a sociedade precisa ser melhor
informada.
Sessões temáticas têm se mostrado importantes para a instrução de
matérias nesta Casa, como, por exemplo, ocorreu com a PEC 18/2020, sobre o
adiamento das eleições municipais, após o que o Senado conseguiu construir uma
convergência sobre o assunto que foi fundamental para a sua aprovação.

SF/20875.34555-87 (LexEdit)

Gabinete do Senador José Serra

Sala das Sessões, 25 de junho de 2020.
Senador José Serra
(PSDB - SP)
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