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Em memória de Eduardo 
Campos e Valadares NetoAmpliação do 

sistema pode 
impulsionar
a economia 

SUPERSIMPLES

O Plenário faz esforço concentrado para votar propostas polêmicas, como a que suspende conselhos populares 

Os líderes partidários reúnem-se hoje para definir as propostas que 
deverão ser votadas no último esforço concentrado antes das eleições. 
Entre as matérias polêmicas estão o projeto que suspende decreto do 

governo sobre os conselhos populares, a medida provisória que flexi-
biliza o horário do programa de rádio Voz do Brasil e a redução para 
30 horas semanais da jornada da enfermagem.

Líderes definem votações da semana

LEIA ESTA 
EDIÇÃO NO 
CELULAR

Em sessão solene, haverá homenagem 
póstuma da Câmara aos ex-deputados 
Eduardo Campos e Pedro Valadares Neto.
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Agência Brasil

Foto: PSB

Profissionais de 
enfermagem fazem 
manifestação na Esplanada dos 
Ministérios pela redução da jornada



Diretor: Sérgio Chacon              (61) 3216-1500              secom@camara.leg.br

jornal@camara.leg.br  |  Redação: (61) 3216-1660  |  Distribuição e edições anteriores: (61) 3216-1626

1º Vice-Presidente
Arlindo Chinaglia (PT-SP)
2º Vice-Presidente 
Fábio Faria (PSD-RN)
1º Secretário
Marcio Bittar (PSDB-AC)
2º Secretário 
Simão Sessim (PP-RJ)
3º Secretário
Maurício Quintella Lessa (PR-AL)
4º Secretário
Biffi (PT-MS)

Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN)

Diretor de Mídias Integradas
Frederico Schmidt
Coordenador de Jornalismo 
Antônio Vital

Editora-chefe
Rosalva Nunes
Editores
Sandra Crespo
Dourivan Lima

Diagramadores
Gilberto Miranda
Roselene Guedes
Renato Palet

Suplentes: Gonzaga Patriota (PSB-PE), Wolney 
Queiroz (PDT-PE), Vitor Penido (DEM-MG) e  
Takayama (PSC-PR)
Ouvidor Parlamentar: Nelson Marquezelli (PTB-SP)
Procurador Parlamentar: Claudio Cajado (DEM-BA)
Corregedor Parlamentar: Átila Lins (PSD-AM)
Presidente do Centro de Estudos e Debates Estraté-
gicos: Inocêncio Oliveira (PR-PE)
Diretor-Geral: Sérgio Sampaio de Almeida
Secretário-Geral da Mesa: Mozart Vianna de Paiva

Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  - 54a Legislatura SECOM - Secretaria de Comunicação Social

Jornal da Câmara

Impresso na Câmara dos Deputados (DEAPA) 

TERÇA-FEIRA
2 de setembro de 2014

AGENDA

2 de setembro de 20142 | JORNAL DA CÂMARA 

Em encontro realizado em São 
Paulo na última quinta-feira repre-
sentantes de municípios e estados 
integrantes da Rede Legislativa de 
Rádio e TV discutiram temas como 
as exigências no período eleitoral, a 
fiscalização da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) e dúvi-
das sobre o processo de licitação para 
compra de equipamentos de trans-
missão e montagem de estúdios. O 
encontro foi na sede da Câmara Mu-
nicipal de São Paulo. 

As câmaras municipais e assem-
bleias que estão em operação apre-
sentaram relatos sobre as atuali-
zações necessárias para o período 
eleitoral. O importante neste mo-
mento é ter instalado um equipa-
mento chamado de censura ou dedo-
-duro operando integralmente. Ele 
tem a função de gravar os quatro ca-
nais da Rede Legislativa e armazenar 
pelo período de um mês, conforme 
exigência da legislação eleitoral. Ou-
tro cuidado que as emissoras apre-
sentaram foi em relação à exibição 
do horário político-eleitoral. “Ao que 
tudo indica, todos os parceiros estão 
cumprindo as regras neste período 
tão delicado que precede as eleições”, 
afirmou a coordenadora da Rede Le-
gislativa, Evelin Maciel.

Marco da mineração
Audiência pública conjunta das co-
missões de Direitos Humanos e Mi-
norias e de Legislação Participativa 
sobre condições de saúde e seguran-
ça da mineração brasileira e o Marco 
Regulatório do Setor (PL 5807/13). 
Plenário 2, 9h 

Sessão solene 
Homenagem ao 50º aniversário da 
Federação Nacional dos Engenhei-
ros. Auditório Nereu Ramos, 9h30
 

COMUNICAÇÃO | Rede de rádio e TV está presente em 25 capitais em sinal aberto, acessível a 45 milhões de pessoas

O encontro entre os integrantes da Rede Legislativa aconteceu no Palácio Anchieta, sede da Câmara Municipal de São Paulo

Rede Legislativa debate restrições eleitorais

Fiscalização - Outra preocupação 
manifestada na reunião foi em rela-
ção à fiscalização da Agência Nacio-
nal de Telecomunicações. A Câmara 
Municipal de Bauru recebeu a visita 
dos agentes da Anatel no último dia 
20 de agosto. O diretor de comuni-
cação Marcelo Malacrida relatou que 
os técnicos cobraram toda a docu-
mentação exigida, como portaria de 
consignação, aprovação do local de 
instalação, por parte do Ministério 
das Comunicações, e autorização do 
Uso de Radiofrequência, emitida pela 
Anatel. 

Dúvidas - As câmaras munici-
pais que estão em fase de instalação 
puderam tirar suas dúvidas sobre o 
processo de licitação para compra 

de equipamentos de transmissão e 
montagem de estúdio e ouvir as ex-
periências de parceiros que estão no 
ar. “É muito importante você conhe-
cer como as outras câmaras estão fa-
zendo, tirar as dúvidas e aprender 
com a experiência dos colegas”, disse 
Patrícia Montanari, da Câmara Mu-
nicipal de Jundiaí (SP). 

A coordenação da Rede Legisla-
tiva também apresentou a nova lo-
gomarca  disponibilizada a todos os 
parceiros, além de vídeos promocio-
nais de divulgação, e o protótipo do 
aplicativo de interatividade, desen-
volvido pela Câmara dos Deputados, 
a ser usado nas sessões plenárias. 
Os interessados terão que adquirir 
um equipamento chamado de car-

rossel para instalação do aplicativo. 
“A Rede Legislativa de Rádio e TV 
cresce a cada ano e é importante dis-
cutirmos aspectos técnicos e legais 
que nos respaldam. Estamos no ca-
minho certo e essa troca de experi-
ências fortalece o conjunto”, defen-
deu o diretor de Mídias Integradas 
da Câmara dos Deputados, Frederico 
Schmidt.

Rede Legislativa - A Rede Legis-
lativa está presente em 25 cidades 
em sinal aberto, levando a 45 mi-
lhões de pessoas a possibilidade de 
ter acesso gratuito às emissoras do 
Poder Legislativo, em um projeto do 
qual fazem parte Câmara dos Depu-
tados, Senado Federal, assembleias 
legislativas e câmaras municipais. 

Decoro parlamentar 
O Conselho de Ética reúne-se para 
instaurar processo contra o depu-
tado Rodrigo Bethlem (PMDB-RJ), 
sorteio da lista tríplice e escolha do 
relator. Plenário 11, 10h 

Sistema logístico
A Comissão de Desenvolvimento 
Econômico  faz audiência com espe-
cialistas sobre “As alternativas para 
a melhoria do Sistema Logístico Bra-
sileiro”. Plenário 5, 10h
 

Deputados italianos
Visita da vice-presidente da Câma-
ra dos Deputados da Itália e reunião 
com parlamentares. Sala de Reuni-
ões da Mesa Diretora, 11h 

CPMI da Petrobras 
Reunião para apreciação de reque-
rimentos, entre eles o que pede ave-
riguação nos cartórios do estado do 
Rio de Janeiro sobre a situação de 
imóveis da presidente da Petrobras, 
Graça Foster, e do ex-diretor da área 
internacional da estatal Nestor Cer-
veró, que teriam sido doados. Plená-
rio 2, Ala Senador Nilo Coelho, Se-
nado, 14h

Eduardo Campos
Homenagem póstuma do Plenário 
aos ex-deputados Eduardo Campos 
e Pedro Valadares, que morreram em 
acidente aéreo. Auditório Nereu Ra-
mos, 15h 

Bancada feminina
Reunião da bancada feminina com 
delegação de parlamentares france-
ses, para tratar de assuntos relacio-
nados à mulher. Sala de Reuniões 
da Mesa Diretora, 16h30 

Impostos de municípios
A Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio 
realiza audiência sobre  alterações 
no tocante ao Imposto sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza; à Lei 
de Improbidade Administrativa e 
prazos de crédito das parcelas do 
produto da arrecadação de impos-
tos de competência dos estados e 
de transferências aos municípios.  
Plenário 5, 20h

Divulgação
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ESFORÇO CONCENTRADO |  Há temas polêmicos, como a flexibilização da Voz do Brasil

2 de setembro de 2014

Líderes se reúnem para 
definir pauta de votações

Os líderes partidários se reú-
nem hoje com o presidente Henri-
que Eduardo Alves para definir a 
agenda de votações desta semana 
de esforço concentrado na Câmara. 
Entre as proposições que podem ser 
analisadas estão temas polêmicos, 
como a proposta para mudar o horá-
rio de transmissão da Voz do Brasil 
(MP 648/14), o cancelamento da Po-
lítica Nacional de Participação Social 
(PDC 1491/14) e um projeto sobre o 
acesso ao patrimônio genético (PL 
7735/14).

O primeiro compromisso do Ple-
nário é uma sessão solene, às 15h de 
hoje, para homenagear os ex-depu-
tados Eduardo Campos e Pedro Vala-
dares Neto, mortos em um acidente 
aéreo no dia 13.

As votações em Plenário ocor-
rem a partir das 19h de hoje. Ama-
nhã deve ser realizada sessão às 9h. 
O primeiro item da pauta é a medida 
provisória que flexibilizou o horá-
rio de transmissão da Voz do Brasil 
durante os jogos da Copa do Mundo, 
quando as rádios puderam transmi-
tir o programa entre as 19h e 22h. O 
texto aprovado pela comissão mista 
que analisou a MP tornou regra para 
as emissoras comerciais esse horário 
diferenciado.

Patrimônio genético - O projeto 

que cria regras nacionais de acesso e 
repartição de benefícios dos recursos 
genéticos da biodiversidade, com a 
previsão de pagamento de royalties é 
outro tema que poderá ser votado. O 
PL 7735/14 tramita em regime de ur-
gência constitucional.

Outra proposição é o PDC 1491/14, 
que pretende sustar o decreto presi-
dencial que criou a Política Nacional 
de Participação Social. O decreto é 
criticado por deputados de oposição e 
de partidos da base do governo (como 
PMDB e PSD), que condenam o fato 
de os conselhos populares serem vin-
culados à Secretaria Geral da Presi-
dência da República.

Jornada - Estão incluídos na pau-
ta a conclusão da proposta que es-
tabelece nova jornada para cami-
nhoneiros (PL 4246/12), a carga de 
trabalho de 30 horas semanais para 
enfermagem (PL 2295/00), o direito 
de resposta (PLs 6446/13 e 3232/92), 
a proposta para endurecer a pena de 
adolescentes infratores (PL 7197/02) 
e a Lei de Responsabilidade Fiscal do 
Esporte (PL 5201/13).

A pauta do Plenário também inclui 
cinco propostas de emenda à Cons-
tituição. Entre elas, a PEC 504/10, 
que inclui Cerrado e Caatinga entre 
os biomas considerados patrimônio 
nacional.

Comissão tem 
agenda extensa
de propostas

A Comissão de Seguridade So-
cial e Família deve se reunir amanhã 
para votar projetos e requerimentos. 
Entre os temas que podem ser deba-
tidos está a apresentação do relató-
rio final da subcomissão especial que 
analisa fortalecimento da informação 
e da prestação de contas sobre a saúde 
das mulheres e das crianças. A subco-
missão é presidida pelo deputado João 
Ananias (PCdoB-CE).

Também está na pauta requeri-
mento da deputada Sandra Rosado 
(PSB-RN) para realização de audiência 
pública sobre o PL 6660/06, relativo à 
obrigatoriedade de equipamento e far-
mácia básica de reanimação, por par-
te das clínicas que realizam cirurgias.

Labogen - Também pode ser vo-
tado requerimento de Rosane Ferrei-
ra (PV-PR) que convida o ministro da 
Saúde e o secretário de Ciência, Tec-
nologia e Insumos Estratégicos do 
Ministério da Saúde a prestar escla-
recimentos com relação às denúncias 
apuradas pelo Conselho de Ética em 
relação ao Laboratório Labogen.

Jornada - Outro item da pauta  da 
comissão é o PL 4653/94, que prevê 
jornada de 40 horas semanais para 
todas as categorias de trabalhadores 
regidas pela CLT. Em tramitação no 
Congresso há quase 20 anos, o projeto 
é de autoria do ex-deputado e hoje se-
nador Paulo Paim (PT-RS). O relator é 
o deputado Rogério Carvalho (PT-SE).

O Plenário da Câmara deve realizar votações na noite de hoje e na manhã de quarta

ORÇAMENTO 2015 | Projeção do Executivo para a inflação é de 5%, com crescimento de 3% do Produto Interno Bruto

Governo e oposição divergem sobre previsões
Deputados do governo e da opo-

sição mostram discordância em re-
lação a números do projeto de Lei 
Orçamentária Anual (PLN 13/14) de 
2015. A projeção do Executivo para a 
inflação, medida pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), deve chegar a 5% em 2015, 
e o crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) é estimado em 3% – mes-
mos índices previstos na LDO 2015.

O Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) divulgou 
que a economia brasileira encolheu 
0,6% no segundo trimestre deste ano 
em relação ao anterior. Além disso, 
os resultados do primeiro trimestre 
foram revisados: de crescimento de 
0,2% para queda de 0,2%.

Para o deputado Amauri Teixei-
ra (BA), vice-líder do PT, os núme-
ros tendem a melhorar neste segun-
do semestre e continuar assim em 

2015. “A inflação vem caindo suces-
sivamente, pela terceira vez nas úl-
timas avaliações. Esse momento de 
tensão com inflação fora do limite da 
meta já passou”, afirmou.

Já o líder do PPS, deputado Ru-

bens Bueno (PR), disse que os funda-
mentos econômicos brasileiros estão 
desorganizados, e os números apre-
sentados pelo governo para 2015 não 
refletem a realidade. “Acreditar no 
ministro da Fazenda [Guido Mante-

ga] é algo que já virou chacota na-
cional, porque ele sempre apresenta 
um número e esse dado está muito 
aquém quando cai na realidade.”

Adversidades - Em entrevis-
ta, Guido Mantega declarou que as 
condições econômicas do País para o 
próximo ano serão melhores do que 
as de 2014.

Segundo o ministro, situações 
adversas neste primeiro semestre, 
como a seca, que causou pressão in-
flacionária sobre os alimentos, e a 
Copa do Mundo, que diminuiu o nú-
mero de dias úteis, resultando em 
menos consumo e produção, foram 
responsáveis pela redução da ativi-
dade econômica.

O deputado Alex Canziani (PTB-
-PR), vice-líder do governo, reconhe-
ce que 2015 será um ano difícil, “já 
que haverá necessidade de reajustes 
das tarifas públicas”.

Amauri: tensão inflacionária já passou Bueno: números fora da realidade

Luis Macedo Zeca Ribeiro

Gustavo Lima

SEGURIDADE SOCIAL



2 de setembro de 20144 | JORNAL DA CÂMARA 

TRIBUTAÇÃO | Veja mudanças da lei que incluirá novos ramos de serviços no regime simplificado a partir de 2015

Novo Simples deve reforçar economia e emprego
Há uma grande expectativa em 

relação ao aumento do número de 
empresas no chamado Supersimples 
a partir de 2015, quando começam 
a vigorar, na prática, as mudanças 
introduzidas pela Lei Complemen-
tar 147/14, sancionada em agosto. O 
Supersimples ou Simples Nacional 
abrange companhias com faturamen-
to anual de até R$ 3,6 milhões. Elas 
pagam apenas uma alíquota em subs-
tituição a oito impostos, reduzindo a 
carga de tributos pagos em até 40%.

A lei adotou como critério de ade-
são preferencial o porte e o fatura-
mento da empresa, em vez da ativida-
de exercida. Dessa forma, vários tipos 
de profissionais liberais serão inclu-
ídos no Supersimples, como advoga-
dos e corretores. A norma beneficiará 
142 diferentes serviços.

O gerente de Políticas Públicas 
do Sebrae, Bruno Quick, afirma que 
os novos microempresários devem 
empregar mais pessoas com carteira 
assinada. “Na última década, 85% da 
expansão da quantidade dos postos 
de trabalho no Brasil vieram das mi-
cro e pequenas empresas, sendo que, 
nos três anos mais críticos da econo-
mia – 2009, 2012 e 2013 –, o setor foi 
responsável pelo saldo positivo da ge-
ração de empregos”, declara.

Constituição - O deputado Cláudio 
Puty (PT-PA), relator na Câmara da 
proposta que originou a lei, lembra 
que a medida regulamenta a Consti-
tuição. “O Supersimples é mais do que 
um pacote de benesses tributárias. É 
um conjunto de políticas públicas in-
tegradas que envolve desburocratiza-
ção, redução de impostos e o cumpri-
mento do dispositivo constitucional 
de tratamento diferenciado para as 
micro e pequenas empresas, que, na 
verdade, são quem têm segurado o 
emprego neste País”, destaca.

Cadastro único - Uma das ino-
vações da lei é a criação do cadas-
tro único para as micro e pequenas 
empresas. A medida deve começar a 

funcionar até março do ano que vem, 
informa o ministro da pasta, Guilher-
me Afif Domingos. “Na junta comer-
cial, o microempresário faz o registro 
da empresa, que, por sistema, dialo-

Deputado Cláudio Puty, em comissão geral sobre o projeto: são as micro e pequenas que têm sustentado o emprego no País

Para Sebrae, lei vai incentivar contratos com o Poder Público
Além de universalizar o Supersim-

ples, a nova lei complementar que re-
gulamenta o sistema traz várias mu-
danças significativas para as micro 
e pequenas empresas. O gerente de 
Políticas Públicas do Sebrae, Bruno 
Quick, afirma que haverá mais espaço 
para essas companhias nas compras 
de órgãos públicos. “A lei diz que os 
governos deverão comprar preferen-
cialmente da pequena empresa. Em 
compras de até R$ 80 mil, por exem-
plo, se houver três micro ou peque-
nas empresas capazes de fornecer o 

Gabriela Korossy

ga com a Receita e gera o número do 
CNPJ, que passa a ser compartilhado 
com estados e municípios, acabando 
com a inscrição estadual e municipal. 
Não precisa de três inscrições para 
uma empresa; ela é única”, acrescen-
ta.

Desburocratização - O Sebrae 
acredita que as mudanças para as mi-
cro e pequenas empresas vão redu-
zir o tempo de fechamento de negó-
cios  de cerca de 100 dias para apenas 
cinco. Com a lei, passa a ser proibida 
a exigência de certidão negativa de 
impostos para o cancelamento das 
atividades. “O ato de fechamento de 
empresa é o ato unilateral da pessoa: 
‘quero fechar’. A nossa obrigação é dar 
baixa. Se ela está devendo algum tri-
buto, responderá como pessoa física-
-sócio, mas não precisa manter a em-
presa aberta”, diz Afif.

Juntas, as cerca de 9 milhões de 
micro e pequenas empresas corres-
pondem a 27% do Produto Interno 
Bruto (PIB), de acordo com números 
apresentados pelo Sebrae. Em valores 
absolutos, a produção gerada pelos 
pequenos negócios quadruplicou em 
dez anos, saltando de R$ 144 bilhões 
em 2001 para R$ 599 bilhões em 2011.

Revisão - Um projeto de lei que 
ainda será apresentado pelo governo 
vai rever os limites internos do en-
quadramento tributário das micro e 
pequenas empresas. Isso porque, de-
pendendo do faturamento, elas po-
dem pagar uma alíquota maior ou 
menor.  O teto geral de R$ 3,6 mi-
lhões por ano é considerado bom, 
mas o problema ocorre nas alíquotas 
dentro das tabelas do sistema. As ta-
belas do Supersimples têm 20 alíquo-
tas tributárias.

produto/serviço ao governo de esta-
do, ele deverá fazer o processo lici-
tatório apenas entre as companhias 
desse porte”, explica.

Na avaliação do representante do 
Sebrae, a nova legislação sinaliza um 
impulso imediato R$ 12 bilhões nos 
negócios entre as micro e pequenas 
empresas e a União.

Fiscalização trabalhista - Algumas 
alterações buscam diferenciar ainda 
mais os pequenos empreendedores 
da grande empresa, adotando, en-
tre outros pontos, um entendimento 

diferenciado em relação à fiscaliza-
ção trabalhista, com caráter menos 
punitivo. Bruno Quick cita o caso da 
exigência de iluminação ao redor das 
máquinas de costura. Ele ressalta que 
nem sempre o microempresário tem 
os equipamentos necessários para 
medir isso. “A relação com o fiscal 
vai mudar: ele deverá orientar a mi-
croempresa. Se for preciso aumentar 
a iluminação, o fiscal dirá como fa-
zer e a companhia terá um prazo para 
se adaptar. Só então, se não cumprir, 
será multada”, informa.

O ministro da Secretaria da Micro 
e Pequena Empresa, Guilherme Afif 
Domingos, menciona ainda a situa-
ção do pequeno empresário que toca o 
negócio em seu endereço residencial, 
o chamado microempreendedor indi-
vidual. Nesse caso, o empresário não 
poderá ser enquadrado em uma faixa 
tributária superior à sua capacidade. 
“Não faz sentido cobrar IPTU, tari-
fas de gás, telefone e de luz de pessoa 
jurídica, se ele continua sendo uma 
pessoa física”, argumenta o Afif Do-
mingos.


