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Congresso não vota VETOS aos 10% ao FGTS e ao REINTEGRA 
 
Reunião de Líderes realizada na tarde de hoje decidiu retirar da pauta da sessão de hoje do Congresso 
Nacional os vetos ao PLP 200 de 2012 que trata da extinção da contribuição adicional de 10% ao FGTS 
e a prorrogação do REINTEGRA até 31 de dezembro de 2014. constante da MPV 610 de 2013. Esses 
vetos serão apreciados da sessão do Congresso pautada para 17 de setembro de 2013, às 19h. 
 
Os demais itens pautados foram apreciados: 
 Ato Médico - delimita o campo de ação dos médicos e de outros profissionais da saúde, Lei 

12.842/2013; 
 Estende o Programa Universidade para Todos (Prouni) às instituições municipais de ensino 

superior, PLV 13/2013; 
 Desonera produtos da cesta básica, PLV 15/2013; e  
 Retira do cálculo dos repasses dos fundos de Participação dos Estados e dos Municípios (FPE e 

FPM) as desonerações feitas pela União, PLS 240/2013 - Complementar. 
 

Para derrubar o veto, é necessário o apoio de 257 deputados e de 41 senadores. 
A sessão desta noite é a primeira a ser realizada de acordo com as regras aprovadas em julho. O novo 
rito estabelece que os vetos publicados a partir de 1º de julho de 2013 serão apreciados em 30 dias. 
 
 
 

CAE rejeita fiscalização das entidades sindicais pelo TCU   
 
A CAE rejeitou, nesta terça-feira, o PLC 51/2011 que dispõe que a Caixa Econômica Federal será o 
órgão gestor das contas bancárias, nas quais serão depositadas as contribuições sindicais, e a emenda 
apresentada que determina que as entidades sindicais prestarão contas, em cada exercício financeiro, 
ao Tribunal de Contas da União sobre a aplicação dos recursos provenientes das contribuições de 
interesse das categorias profissionais ou econômicas e de outros recursos públicos que recebam. 
 
A obrigação de as entidades sindicais submeterem-se à prestação de contas perante o TCU, não possui 
previsão legal, e representa uma afronta ao princípio da não intervenção estatal nas entidades sindicais.  
A CNI enviou posicionamento técnico ao relator na CAE,  senador Humberto Costa (PT/PE), 
demonstrando a inconstitucionalidade da proposta, bem como sua inconveniência.  
 
A proposta seguirá para a apreciação na CAS. 

 

 Congresso não vota VETOS aos 10% ao FGTS e ao REINTEGRA; 
 CAE rejeita fiscalização das entidades sindicais pelo TCU; 
 Senado Federal debate relações comerciais no Mercosul; 
 Representante da CNI fala na Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Inovação; 
 Comissão de Infraestrutura do Senado realiza mais uma audiência sobre o novo Marco Legal da Mineração; 
 Inicia-se o debate para a Modernização da Lei de Licitações. 
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Senado Federal debate relações comerciais no Mercosul 
 

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) do Senado Federal realizou hoje 
audiência pública para discutir relações comerciais no âmbito do Mercosul e suas perspectivas. A 
reunião, presidida pelo Senador Ricardo Ferraço (PMDB/ES), contou com a presença do Diretor de 
Políticas e Estratégia da CNI, José Augusto Fernandes, Diretor do Departamento de Relações 
Internacionais e Comércio Exterior da FIESP, Roberto Giannetti, Consultor de Assuntos Internacionais 
da CNA, Embaixador Clodoaldo Hugueney e o Alto Representante-Geral do Mercosul, Ivan Ramalho.  
 
José Augusto, diretor da CNI, iniciou sua apresentação ressaltando a necessidade de promover a 
estabilidade de regras constantes nos contratos do Mercosul. A atual situação de insegurança 
institucional é prejudicial aos investimentos brasileiros, e juntamente com outros fatores como 
contenciosos comerciais, agenda paralisada, processos com regras frágeis e dificuldade para gerar uma 
agenda externa, dificulta a coesão entre os países e a capacidade de criar uma agenda comum mais 
ambiciosa. Ressaltou a necessidade de mudanças estratégicas nas negociações internacionais do 
Brasil. Além disso, pontuou alguns fatores a serem potencializados: contenção da fragilidade 
institucional por meio da estabilidade das regras; formação de uma agenda de política comercial com 
foco e gestão e de uma agenda para integração regional de cadeias. 
 
Em seguida, Roberto Giannetti manteve a mesma linha de discussão da CNI, enfatizando os pontos 
críticos decorrentes da união aduaneira que comprometem a eficácia do acordo, como a assimetria dos 
países membros e divergência da política macroeconômica entre eles. Focou, entretanto, nos grandes 
números de exceções na aplicação de tarifas e falta de compromisso em negociações bilaterais, o que é 
essencial para restauração da proposta inicial do acordo. Concluiu enfatizando suas principais 
preocupações com a indústria brasileira, em relação à oneração que o Mercosul tem proporcionado ao 
país, e também com a sua exclusão de outros acordos internacionais.  
 
Também participou do debate o embaixador Clodoaldo Hugueney, que focou sua explanação na 
dimensão do Brasil dentro do bloco. Para ele, as expectativas são de consolidação de uma agenda mais 
robusta, que corresponda à demanda do bloco, bem como de retorno às negociações significativas, com 
a União Europeia, que constitui a principal estratégia do bloco. Por fim, também se pronunciou Ivan 
Ramalho, que durante toda a sua apresentação destacou os benefícios provenientes dos acordos 
comerciais do Mercosul. Em sua opinião, o acordo consiste em uma grande oportunidade para o país, 
como vem demonstrando os altos índices de exportações brasileiras para os países integrantes do 
bloco, em detrimento das reduções nas exportações a outros mercados como China e EUA. Concluiu 
afirmando outra grande importância advinda do acordo, que é a dimensão social, que proporciona 
redução de assimetria entre os países, maior convergência estrutural e fortalece a sua estrutura 
institucional.  
 
Os senadores também participaram do debate ressaltando os pontos favoráveis e contrários do 
Mercosul para a economia brasileira. Houve convergência quanto à necessidade de reformulação das 
estratégias do Brasil a fim de ampliar sua participação no mercado internacional, não só no âmbito do 
Mercosul, mas também em relação a outros parceiros comerciais.  
 

 
Representante da CNI fala na Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia, 
Pesquisa e Inovação  
 

A Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia e Inovação promoveu nesta terça-feira, 20 de agosto, 
debate sobre investimentos em inovação no Brasil. Para representar a CNI, o Analista de 
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Desenvolvimento Industrial, Luis Gustavo Delmond falou sobre o questionamento do objetivo da 
inovação no país. O analista explicitou que o mais importante para se avançar no tema é o diálogo 
contínuo entre iniciativa privada, academia e governo, no sentido de sempre buscar soluções, 
apontando como necessária a articulação entre estes três atores para uma construção coletiva, 
ressaltando que a CNI já tem conversado sobre o tema da mão de obra focada na inovação. 
 
Delmond expôs que considera essencial o financiamento do governo em empresas para inovação, 
ciência e tecnologia, pois se trata de desenvolvimento econômico para o país, geração de empregos e 
movimentação da economia. Por fim, Luis Gustavo ressaltou que se deve tratar inovação como 
investimento, e não custo, e que este é um processo contínuo. 
 

 
Comissão de Infraestrutura do Senado realiza mais uma audiência sobre 
o novo Marco Legal da Mineração 
 
A Comissão de Serviços e Infraestrutura do Senado Federal (CI) realizou (19/08) audiência pública para 
tratar da mineração no Brasil. Foram ouvidos os senhores: Paulo Guilherme Galvão, diretor de 
Planejamento e Desenvolvimento da Mineração do Departamento Nacional de Produção Mineral – 
DNPM; Manoel Barreto da Rocha Neto, diretor do CPRM - Serviço Geológico do Brasil; e Carlos 
Vilhena, sócio da Pinheiro Neto Advogados. 
 
O Diretor do CPRM apresentou o trabalho realizado pela empresa e defendeu a aprovação do Novo 
Marco Regulatório do setor. Para ele a proposta apresentada pelo Poder Executivo fortalece e 
reconhece a importância do CPRM. A empresa pública ficará responsável por subsidiar o planejamento 
setorial, assessorar o Conselho Nacional de Política Mineral – CNPM e dar suporte técnico na definição 
dos blocos que irão para licitação. 
 
O diretor do DNPM defendeu que a atividade mineral tem que ser continuamente reavaliada para 
manutenção da competitividade e a inserção do Brasil no mercado mundial. Afirmou que a indústria de 
mineração vive uma crise de confiança, com troca no comando das grandes empresas, que operam 
com prejuízo em todo o mundo. 
 
Na opinião do advogado Carlos Vilhena, o Novo Marco Legal tem como pontos positivos, a definição de 
título único para pesquisa e lavra, o reconhecimento da atividade como de utilidade pública e, ainda, a 
criação da agência reguladora do setor. Como pontos negativos, apontou: o aumento do protagonismo e 
ingerência do Estado no setor, a diminuição da competitividade e o elevado grau de subjetividade da 
proposta, o significativo aumento da burocracia e a falta de clareza na transição do atual Código Mineral 
para o Novo Marco Legal proposto pelo Poder Executivo.  

 
 
Inicia-se o debate para a Modernização da Lei de Licitações 

 
Com o objetivo de contribuir à modernização da Lei de Licitações, especialistas oriundos de diferentes 
segmentos da economia participaram, na noite de ontem, 19 de agosto, de Audiência Pública na 
Comissão Temporária constituída para analisar a matéria. 
 
Estiveram presentes representantes da ASSESPRO – Associação das Empresas Brasileiras de 
Tecnologia da Informação -,ABRADIMEX – Associação Brasileira dos Distribuidores de Medicamentos 
Especiais e Excepcionais –, ABAFARMA – Associação Brasileira do Atacado Farmacêutico, ABRELPE 
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– Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Publica e Resíduos Especiais -, FEBRAC - Federação 
Nacional das Empresas de Serviço e Limpeza Ambiental -, ABLP - Associação Brasileira de Resíduos 
Sólidos e Limpeza Pública, CAU–BR - Conselho de Arquitetura e Urbanismo -, CBIC - Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção. 
 
Em linhas gerais, as problemáticas e reivindicações apresentadas somaram-se ao longo das 
explanações, resultando em consenso acerca dos aperfeiçoamentos a serem buscados: isonomia à 
competitividade; regras claras para ação, planejamento e solução de conflitos; garantias ao 
cumprimento de contratos; estabelecimento de patamares de qualidade; e redução da corrupção e do 
desperdício de recursos.  
 
A ASSESRPRO, de modo particular, defendeu regulamentos setoriais para a matéria, por ocasião das 
particularidades de cada setor. Apresentou, ainda, algumas propostas pontuais, tais como: a adoção de 
mecanismos de solução de conflito (arbitragem); melhoria das condições de competitividade para 
Pequenas e Médias Empresas (PMEs), garantindo sua participação nos processos; redirecionamento do 
foco para atividades de conteúdo predominantemente intelectual; utilização de procedimento auxiliar 
(pregão); limitação à agência contratante de prazo para homologação dos serviços apresentados; 
sanções administrativas; e revisão do direito autoral sobre os produtos de licitação. 
 
A ABRADIMEX adicionou, em especial, a necessidade de esclarecer o conceito de ‘preço vencedor’ e 
reforçou a indagação acerca do formato em que deveria ser recebida a participação das PMEs nos 
processos licitatórios. A ABAFARMAcontribuiu à audiência assinalando os preços tabelados, o prazo 
mínimo e o exíguo período para a preparação das empresas para as licitações (especialmente para as 
compras emergenciais) como aspectos limitadores às negociações. 
 
A ABRELPE assinalou que para o aperfeiçoamento do processo de contratação, seria necessário 
conferir celeridade às tratativas, exigir a atualização e a pré-qualificação das empresas junto às 
administrações contratantes. Adicionalmente, pontuou como essenciais: a qualidade e transparência na 
contratação (preços, necessidade de projetos básicos, assinatura de profissional habilitado); exigência 
de garantias de proposta de contratado e de contratante; e prevalência dos contratos já firmados sobre 
os demais (obediência à isonomia). 
 
Na opinião da ABLP, a corrupção nas licitações poderia ser coibida por meio de mecanismos como a 
carta-garantia, tal como ocorre em outros países da América Latina – como Peru, Colômbia e Chile -, 
nos Estados Unidos e na França. Sugeriu, também, que os contratos pudessem ser realizados em até 
dez anos, com o intuito de amortizar os investimentos, em especial para aqueles setores que lidam com 
as etapas de tratamento de resíduos sólidos. 
 
Ao final da audiência, a Senadora Kátia Abreu, relatora, frisou a necessidade de reduzir a 
suscetibilidade do ambiente legal à corrupção, bem como vislumbrou a segmentação da Lei em 
categorias -produtos pesados, produtos leves, serviços, etc.  
 
A próxima Audiência Pública da Comissão Temporária de Modernização da Lei de Licitações está 
agendada para 02 de setembro. 

 
A Medida Provisória segue para o Senado Federal. Ela perde eficácia no dia 28 de fevereiro.  
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