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Congresso mantém vetos presidenciais sobre 10% do FGTS e 
prorrogação do REINTEGRA até 2014 
 
O Congresso Nacional apreciou ontem diversos vetos presidenciais, dentre os quais o do PLP n.º 
200/2012 (que extingue a contribuição adicional de 10% do FGTS) e o do REINTEGRA (prevê a 
possibilidade de prorrogação da devolução às indústrias de 3% do valor de bens exportados). Em uma 
votação apertada no Senado Federal, 40 votos não e 29 sim ao veto, por apenas um voto foi confirmada 
a decisão presidencial e mantida a contribuição adicional de 10% do FGTS. Com relação ao 
REINTEGRA, a votação na Câmara dos Deputados foi de 281 sim e 160 não e 280 sim e 161 não, 
confirmando-se o veto à prorrogação até 2014.  
 
A CNI agradece a colaboração de todos envolvidos na defesa da aprovação dessas importantes 
matérias ao setor produtivo e reitera que continuará envidando esforços para a redução da carga 
tributária no Brasil.  
 
 

Senado aprova “Minha Casa Melhor” 
 

O Projeto de Lei de Conversão (PLV) à Medida Provisória 620/2013, que institui o Programa Minha 
Casa Melhor, no qual a Caixa é autorizada a financiar móveis e eletrodomésticos para beneficiários do 
programa Minha Casa, Minha Vida, foi aprovado hoje no Plenário do Senado. 
 

O texto que segue para a sanção presidencial: estabelece prazo de um ano para que o comércio se 
adapte para discriminar nas notas fiscais os impostos incluídos no valor de cada produto; altera regras 
para certificação de entidades beneficentes; inclui entre os produtos financiáveis pelo Programa bens de 
tecnologia assistiva, projetados para auxiliar pessoas com deficiência; e modifica a lei sobre desporto. 
No que se refere às entidades beneficentes, são reduzidas as exigências para a certificação e 
renovação dos certificados das instituições, e fica permitida a certificação das chamadas comunidades 
terapêuticas, que prestam serviços de acolhimento e tratamento de dependentes químicos. 
 
 
 

Audiência Pública - Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação  
 
Para instruir parecer do relator da PEC 290/2013, Deputado Izalci (PSDB-DF), foi realizada audiência 
pública com representantes do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras - CRUB, Julio Cesar 
Silva; do Conselho Nacional de Secretários Estaduais para assuntos de Ciência, Tecnologia e 
Informação - CONFAP; Sergio Luiz Gargioni; e da Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa 
Tecnológica e Inovação - ABIPTI, e Félix Andrade da Silva. 
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A PEC cria o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e atualiza o tratamento dessas 
atividades. A Dep. Margarida Salomão, autora da Proposta, assinalou que desde 4 de setembro, está 
aberto o prazo de dez sessões para a apresentação de emendas, encerrando-se em 27 do mesmo mês, 
quando será apresentado relatório final à Comissão Especial - CESP 
 
De acordo com Julio Cesar Silva, do CRUB, as mudanças contidas na PEC, se concretizadas, vão 
permitir um incremento importante no nível de desenvolvimento das atividades de pesquisa e inovação 
das universidades, reduzindo a dependência do capital oriundo do exterior, tanto humano quanto 
financeiro, além de atrair o interesse de investimento externo em formação educacional. As principais 
percepções do CRUB são as de que: a formação deveria ser parte de uma estratégia nacional, 
especialmente a de nível superior;  caberia à inovação a promoção da competitividade das indústrias a 
nível nacional e internacional;  e também que as universidades são o locus natural para as atividades 
inovativas. A PEC avançaria nessa direção, permitindo que as universidades exercessem, portanto, seu 
papel fundamental. 
 
Sérgio Luiz Gargioni, do CONFAP, assinalou que a PEC 290/2013, conta com mérito já por criar um 
Sistema, uma ordem nacional sobre a matéria. Adicionalmente, simplifica, adéqua, acelera processos e 
tende a aumentar a produtividade das atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação.  
 
Apontou como aspectos positivos: o ganho de eficácia, que compensa, em parte, a ausência de 
recursos; a possibilidade de que estados, municípios e DF vinculem parcela de sua renda às atividades 
de pesquisa (reduzindo, portanto, disputas por verbas); os mecanismos simplificados de contratação; e 
a cessão temporária de capital humano sem prejuízo dos direitos do servidor. Por fim, assinalou que os 
recursos atribuídos às atividades de P&D e inovação, ao invés de serem vistos como despesas, devem 
ser considerados como investimentos em capital -, é um grande ganho para toda a sociedade brasileira. 
 
A ABIPTI, representada por Félix Andrade da Silva, considera os avanços contidos na PEC de extrema 
relevância para o avanço da comunidade de ciência, tecnologia e inovação do país. Entende ser urgente 
o estabelecimento de um novo Marco Legal sobre a matéria e, nesse sentido, seria importante a 
harmonização de ações em todas as esferas.  
 
O Relator da PEC 290/2013 Deputado Izalci assinalou o consenso nas manifestações e sugeriu que as 
entidades verificassem os textos finais e se assegurassem do esgotamento dos pontos a discutir. 
Comentou sobre a vista e decorrente apresentação de demandas de alguns inventores independentes e 
solicitou que a consultoria da Comissão verificasse a pertinência de acrescentar disposições a esse 
respeito na PEC 290/2013 ou no PL 2177/2011. 
 
O Deputado Sibá Machado, relator do PL 2177/2011, que institui o Código Nacional de Ciência 
Tecnologia e Inovação, considerando que ainda haverá duas audiências públicas (23 e 24 de setembro), 
sugeriu um debate extrapauta, na próxima terça-feira, incluindo inventores independentes interessados, 
especialistas e público mais adequado à temática. A sugestão foi imediatamente acatada. 
 
A autora da PEC, Deputada Margarida Salomão, informou que a intenção é a de que o texto final da 
PEC siga para apreciação da Comissão Especial até o final do mês de setembro e, posteriormente, para 
o Plenário da Câmara. 
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