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CDEIC aprova emissão de títulos mobiliários  pelas MPEs 

 
Foi aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio – 
CDEIC o PLP 249/13, que trata da emissão de títulos mobiliários por parte das 
micro e pequenas empresas – MPEs. 
 
O projeto altera o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte, Lei Complementar nº 123/2006, para acrescentar as empresas públicas 
federais como fornecedoras de linha de crédito específica para as MPEs. Ademais, 
estabelece que as MPEs poderão emitir títulos mobiliários, que conferirão aos seus 
titulares direito de crédito contra a emissora, nas condições constantes da escritura 
de emissão e que os rendimentos gerados pelos títulos serão isentos do IR e do 
IOF.  
 
O PLP prevê também que a Comissão de Valores Mobiliários poderá estabelecer 
regras adicionais para emissão de títulos mobiliários por parte de MPEs para 
distribuição pública ou de cuja emissão participem gestores de recursos 
devidamente credenciados como prestadores de serviços de administração de 
carteiras. 
 
A CNI empresta seu apoio com ressalvas ao projeto. A Confederação entende que 
a ampliação das opções de financiamento de longo prazo às MPEs é positivo. 
Atualmente, as MPEs têm opções limitadas, todas resvalando no financiamento 
bancário. Ademais, a capitalização das MPEs seria um jogo de múltiplos 
vencedores: além dos consumidores, que teriam acesso a produtos 
economicamente mais interessantes, elas próprias passariam a contar com aportes 
adicionais para desenvolvimento, crescimento e aperfeiçoamento de suas 
atividades; os investidores, por sua vez, receberiam os dividendos oriundos dos 
resultados de sociedades altamente competitivas, responsáveis por 20% do PIB 
brasileiro e também por 99% dos 6 milhões de estabelecimentos formais existentes 
no país, boa parte deles concentrado na região Sudeste, uma das mais 
economicamente dinâmicas do país. Certamente, essas empresas contariam com 
ganho de competitividade para participar das disputas inerentes ao mercado. 
 
Todavia, não seria suficiente assegurar à Comissão de Valores Mobiliários - CVM o 
poder normativo de estabelecer regras adicionais para emissão desses títulos 
mobiliários.  
 
 

 CDEIC aprova emissão de títulos mobiliários  pelas MPEs; 
 Câmara discute criação do Sistema Nacional de CT&I; 
 CMADS discute poluição e passivos ambientais das bacias hidrográficas no país; 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 p a i n e l 

 

■ CMADS aprova 
requerimento para incluir 
representante da CNI em 
audiência pública. 
 
A Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (CMADS) da 
Câmara dos Deputados 
aprovou o requerimento nº 
268/2013, de autoria do 
deputado Valdir Colatto 
(PP/SC), para que seja 
incluído como convidado o 
senhor Mário Augusto de 
Campos Cardoso, 
Especialista em Política e 
Indústria - representante da 
Confederação Nacional da 
Indústria - CNI, na Audiência 
Pública para discutir o Projeto 
de Lei nº 7525 de 2010, que 
trata sobre reserva especial 
para cobertura de danos 
ambientais causados por 
vazamento de petróleo.  
 
A data ainda não foi marcada. 
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É necessário que elas se submetam a um registro prévio junto à Comissão, sujeitando-se à avaliação 
e, havendo aprovação, ao corpo de regulamentações já instituído, bem como ao monitoramento da 
CVM, como o fazem todas as demais Sociedades por Ações, para conferir segurança jurídica e garantir 
o bom funcionamento do mercado. 
 
O PLP segue para apreciação na Comissão de Finanças e Tributação – CFT e, então, para a 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania – CCJC. 
 

 
 
 
Câmara discute criação do Sistema Nacional de CT&I 

 
Durante audiência pública realizada em 24/09, representantes da CNI, FIOCRUZ, EMBRAPA e Fórum 
Nacional de Ciência e Tecnologia debateram aspectos importantes a respeito da PEC 290/2013, que 
cria o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e atualiza o tratamento dessa atividade. 
 
Luis Gustavo Delmont, da CNI, assinalou que inovação é a chave para o aumento da produtividade da 
indústria nacional e que, se por um lado, o baixo investimento brasileiro em CT&I pode ser visto como 
reflexo da década perdida e como falha de estratégia de algumas empresas, por outro, desde 1990, 
instrumentos foram criados pelo governo para incentivar a inovação no País e, paulatinamente, grande 
parte da indústria reviu sua percepção.  
 
Todavia, ajustes ainda são necessários, já que a inovação está intimamente ligada à competitividade, a 
qual gera benefícios para os cidadãos em termos de aprimoramentos econômicos e sociais. Há a 
percepção de que deve haver a associação entre as políticas de investimento às políticas de inovação, 
além de amplo diálogo entre os diferentes segmentos da sociedade. Ademais, Delmont salientou a 
necessidade do fomento de políticas voltadas ao incentivo do investimento privado em inovação. Outras 
preocupações assinaladas pela indústria foram a escassez de recursos dos fundos de financiamento à 
inovação, a questão do termo ‘empresa inovadora’ contido na proposta, que poderia causar implicações 
de caráter particularmente burocrático, e dúvida a respeito da possibilidade das MPEs receberem 
subvenção econômica. 
 
Pedro Barbosa, da FIOCRUZ, destacou a importância da natureza sistêmica da proposta e da 
potencial melhoria da relação entre os produtores de tecnologia e aqueles que a aplicam e a utilizam. A 
FIOCRUZ apoia a PEC 290/2013. 
 
Arnoldo Medeiros da Fonseca Júnior, da EMBRAPA, frisou a importância desse arcabouço 
constitucional para o setor agropecuário, por ocasião dos desafios previstos para os anos vindouros, já 
que a população mundial tenderá a crescer 1/3 e, proporcionalmente, a demanda global por alimentos. 
Para a EMBRAPA, o incremento tecnológico está também relacionado com o desenvolvimento e o 
avanço econômico da economia brasileira, além de possibilitar poupar, preservar e resgatar os recursos 
naturais – exemplo real seria que, graças à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico, 207 milhões de 
hectares já foram incorporados à agricultura, além de ter sido implementada uma agricultura de baixo 
carbono. A inovação, nesse contexto, tenderá a reduzir desequilíbrios regionais e aqueles derivados da 
globalização; corrigir fragilidades de determinados biomas; garantir a segurança alimentar; contornar a 
carência de mão de obra; ampliar o uso sustentável do meio ambiente; descarbonizar a agricultura, etc. 
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O Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia, representado por Ivanil Barboza, apresentou um apelo 
diferenciado. A argumentação foi a de que os Institutos de Ciência e Tecnologia estão a ponto de sofrer 
um colapso pela ausência de políticas para recompor cargos essenciais e há uma necessidade urgente 
de abertura de concursos públicos, especialmente voltados para o fornecimento de informações à 
agricultura e pecuária - o INPI, por exemplo, em 10 anos, perdeu ¾ da força de trabalho. Nesse sentido, 
Ivanil Barboza salientou que a fragilidade institucional coloca em risco qualquer aprimoramento 
legislativo e informou que o Fórum apresentará uma emenda eliminando a cessão de recursos humanos 
aos institutos privados, bem como de materiais e equipamentos. Por fim, manifestou total contrariedade 
à terceirização das atividades de CT&I. 
 
O Deputado Izalci, Relator da PEC 290/2013, reconheceu a importância do aspecto levantado pelo Sr. 
Ivanil Barboza e solicitou a seus pares que o auxiliem, na reunião ordinária de 25/09/2013, na qual 
estarão presentes representantes de todos os Ministérios interessados, que aprovem a convocação da 
Ministra do Planejamento a participar de audiência, no âmbito na CCTCI, para tratar da questão da 
contratação de recursos humanos, já que a mesma não aceitou os convites realizados até então. 
Ademais, o Deputado assinalou que todas as discussões realizadas no âmbito do PL 2177, que institui o 
Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, serão levadas em consideração no momento da 
conclusão da redação da PEC 290/2013 e que o prazo de emendas será encerrado ao final da próxima 
semana. 
 
Encerrado o prazo de emendas, o texto segue para apreciação na Comissão Especial e, em seguida, no 
Plenário na Câmara dos Deputados. 

 
 
 
 
CMADS discute poluição e passivos ambientais das bacias 
hidrográficas no país 
 
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS), presidida pelo deputado 
Arnaldo Jordy (PPS/PA), realizou nesta terça-feira audiência pública para debater o descontrole, o 
aumento da poluição e os passivos ambientais nas bacias hidrográficas nacionais, em especial a 
Amazônica. A audiência contou com a presença do gerente de Recursos Hídricos do Conselho Nacional 
de Recursos hídricos do Ministério do Meio Ambiente, Julio Thadeu; do Gerente de Recursos Hídricos 
da Agência Nacional das Águas (ANA), José Luiz Zoby; do Diretor de Desenvolvimento Associativo da 
Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (Assemae), Rodopiano Evangelista; e do 
Diretor de Saneamento da Federação Nacional dos Urbanitários (FNU), Rogério de Araújo.  
 
Durante o debate foi destacado o crescente desmatamento, assoreamento e contaminação das regiões 
de bacias hidrográficas. Na opinião de Julio Tadeu, a ausência de tratamento de esgoto constitui a 
principal fonte de contaminação. Para ele é essencial manter a qualidade das bacias hidrográficas, uma 
vez que a água está entre os principais insumos de qualquer atividade produtiva. Diante desse contexto 
surge a necessidade de realizar investimentos em saneamento de resíduos e recuperação dessas 
bacias. Além disso, foi destacada a importância da instituição de uma política que promova o uso 
racional da água com vistas a evitar os enormes desperdícios observados atualmente. Ressaltaram 
também a melhoria da qualidade de vida decorrente de políticas de saneamento básico, inclusive com 
um principal instrumento de inclusão social.  
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Para o representante da ANA, José Luiz, os desafios para a gestão de qualidade de água são, dentre 
outros, o Plano Nacional de Saneamento Básico, com metas até 2030; o uso adequado de fertilizantes; 
a instituição do pagamento por serviços ambientais (PSA); e a melhoria da gestão do conhecimento no 
âmbito da ANA. Rodopiano, por sua vez, destacou como desafio o maior empenho na implantação de 
políticas públicas, principalmente no âmbito de regulamentação e fiscalização, respeitando as atividades 
que envolvem o setor hidrográfico.  
 
Por fim, Rogério focou sua apresentação nos problemas da Amazônia, dentre os quais cabe mencionar 
a transposição, principalmente de minerodutos, planejamento dentro de uma estruturação de gestão e 
quadro profissional técnico escasso. Ao final das apresentações os parlamentares e internautas também 
participaram do debate criando o consenso de que as políticas do setor hídrico precisam ser 
fortalecidas.  
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