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Reformas 
 

1. Trabalhista 

1.1. Reforma trabalhista - PLC 38/2017: APROVAR a proposição. 
 
Pontos de destaque: “A valorização da negociação coletiva é um dos aspectos 
mais importantes do projeto de lei da Reforma Trabalhista, ao conferir maior 
segurança jurídica aos acordos coletivos, valorizar o que é acordado entre as 
partes”. 
 
Situação da tramitação: Aprovada a urgência, aguarda a apreciação no 
Plenário do Senado, prevista para dia 11.07. 
 
 

2. Previdenciária 

2.1. Reforma Previdenciária - PEC 287/2016: APROVAR a proposição. 
 
Pontos de destaque: A PEC pretende equilibrar o sistema e, 
consequentemente, diminuir o déficit previdenciário, que em 2016 foi de R$ 
149,7 bilhões, ou 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB). Pesquisa da CNI aponta 
que 75% das pessoas apoiam alterações nas regras da Previdência para evitar 
pagar mais impostos e que 62% da população defende que o período que 
homens e mulheres contribuem deve ser o mesmo. 
 
Situação da tramitação: Aguarda apreciação no Plenário da Câmara dos 
Deputados. 
 
 
 

3. Tributária 

3.1. Revogação da desoneração da folha - MP 774/2017: REJEITAR a 
proposição; prorrogar as alterações para 2020. 
 
Pontos de destaque: O texto do Relator na Comissão Mista mantém a 
faculdade de opção pela contribuição sobre a receita bruta em substituição à 
contribuição sobre a folha de pagamento para os seguintes setores: confecção e 
vestuário, couro e calçados, máquinas e equipamentos, empresas jornalísticas e 
de radiodifusão, empresas de transportes, de construção civil e de obras de 
infraestrutura, setor de tecnologia da informação e call center. O Relator acolheu 
sugestão da CNI para que as alterações passem a valer apenas em janeiro de 
2018. 
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Situação da tramitação: MP com vigência até 10.08.2017 – Aprovado na 
Comissão Mista e transformado em Projeto de Lei de Conversão 22/2017 – 
Aguarda apreciação no Plenário da Câmara e no Plenário do Senado, previstas 
para dias 11 e 12.07, respectivamente. 
 
 
3.2. Convalidação dos benefícios fiscais - SCD 5/2017: APROVAR a 
proposição. 
 
Pontos de destaque: O substitutivo apresentado pelo relator na CAE do 
Senado Federal busca melhor equacionar a matéria, permitindo: 
a) remissão dos créditos tributários decorrentes das isenções, incentivos e 
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais, concedidos por legislação estadual; e  
b) reinstituição das isenções, incentivos e benefícios que ainda se encontrem em 
vigor. 
Também retira a unanimidade do CONFAZ para aprovação dos benefícios 
fiscais, sanando a principal causa de inviabilidade de convalidação, preservando 
tanto a autonomia dos Estados para disporem sobre o ICMS como a 
possibilidade de efetivação, no âmbito estadual, de políticas públicas de 
incentivo ao investimento na atividade produtiva. 
 
Situação da tramitação: Aguarda apreciação no Plenário do Senado. 
 
 
3.3. Programa Especial de Regularização Tributária – PERT - MP 783/2017: 
APROVAR a proposição, com as emendas propostas pelo COFEM, com 
atenção para aquelas que contemplam as MPEs. 
 
Pontos de destaque: Permite parcelamento de débitos fiscais junto à Secretaria 
da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 
Poderão ser quitados débitos vencidos até 30/04/2017 por meio de requerimento 
efetuado até o dia 31/08/2017. Distingue as modalidades de pagamento para os 
débitos inscritos na SRFB e na PGFN e permite a utilização de créditos de 
prejuízo fiscal base de cálculo negativa da CSLL só para os débitos não inscritos 
em dívida ativa. Os créditos deverão ter sido apurados até 31/12/2015 e 
declarados até 29/07/2016. 
 
Situação da tramitação: Aguarda, no âmbito da Comissão Mista, apresentação 
de Parecer do Relator, Dep. Newton Cardoso Jr - PMDB/MG. 
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Regulamentação da Economia 
 
1. Tabela de Frete Mínimo - PL 528/2015: REJEITAR a proposição, a menos 
que sejam alterados pontos fundamentais, relativos a: (i) imposição da tabela de 
frete; (ii) reserva de mercado para as cooperativas; (iii) determinação da margem 
de remuneração das empresas. 
 
Pontos de destaque: Entre outras medidas, a proposta estabelece preços 
mínimos a serem estabelecidos por ato do Ministério dos Transportes, 
fundamentado em proposta da Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) e determina um adicional para distâncias curtas de, no mínimo, 15% 
sobre os valores já mencionados. 
 
Situação da tramitação: Aprovado nas Comissões de mérito. Aguarda 
apreciação de requerimento que solicita debate da matéria no Plenário da 
Câmara. 
 
2. Marco regulatório do Transporte Rodoviário de Cargas - PL 4860/2016: 
APROVAR a proposição, na dependência da proposta a ser apresentada em 
Parecer pelo Relator, Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP), na Comissão 
Especial. É fundamental não incluir questões trabalhistas, tendo em vista a 
edição da Lei do Motorista (13103/2015) e a aprovação da Reforma Trabalhista. 
 
Situação da tramitação: Aguarda apresentação de Parecer pelo Relator, 
Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP), na Comissão Especial criada para 
apreciar a matéria. 
 
3. Padronização do tamanho das peças do vestuário - PL 2902/2015: 
REJEITAR a proposição, considerando que a discussão da padronização 
pressupõe a participação dos setores envolvidos, antes da apresentação do 
texto. 
 
Pontos de destaque: o projeto institui a padronização do tamanho das peças de 
vestuário conferindo ao Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e 
Qualidade Industrial (Conmetro) a responsabilidade de elaborar e expedir 
regulamento técnico que disponha sobre padronização do tamanho das peças 
de vestuário adulto e infantil, discriminado por sexo, quando for o caso. 
 
O Conmetro terá 180 dias, a contar da data de publicação da lei, para publicar o 
regulamento técnico, que deverá ser revisado a cada 10 anos com base em 
estudos antropométricos da população brasileira. 
Situação da tramitação: Aguarda apresentação de Parecer pelo Relator, Dep. 
Luiz Fernando Faria (PP/MG), na Comissão de Constituição e Justiça. Foi 
aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico e não está prevista 
discussão em Plenário. 
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Questões Institucionais 
 
1. Recursos do Sistema S 
 
REJEITAR qualquer inclusão de dispositivos na LDO 2018 que retirem recursos 
do Sistema S, prejudicando a eficiência e eficácia dos diversos serviços 
prestados pelas entidades que o compõem. 
 
Pontos de destaque: Foram apresentadas Emendas à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2018, que (i) vinculam o orçamento do Sistema S ao 
Orçamento Fiscal da União; (ii) determinam que a transparência do Sistema "S" 
observe integralmente as exigências estabelecidas para o poder público; (iii) 
transcrevem pontos de Acórdão de transparência do TCU obrigando a 
divulgação regular de informações sobre a estrutura remuneratória, licitações e 
contratos e gratuidade; (iv) suprimem a prerrogativa de arrecadação direta. 
 
Situação da tramitação: Aguarda apreciação do Parecer do Relator, Dep. 
Marcus Pestana (PSDB/MG). 
 
 
2. Reforma Política 
 
PEC 282/2016 (informações CNI) - APROVAR a proposição, nos termos do 
texto aprovado pelo Senado, buscando fortalecer as instituições democráticas, o 
exercício da cidadania e a legitimidade dos mandatos conquistados pelo voto. A 
estabilidade política é fundamental para um bom ambiente de negócios, que 
reduza riscos e incentive o investimento. 
 
Pontos de destaque: o texto aprovado no Senado estabelece novas regras 
sobre coligações partidárias, cláusula de barreira e filiação partidária, quais 
sejam: 
 
a) veda a celebração de coligações nas eleições proporcionais, a partir de 2022; 
 
b) somente terão direito a funcionamento parlamentar, a partir de 2017, os 
partidos que obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 
2% de todos os votos válidos, distribuídos em, pelos menos, 14 unidades da 
Federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma destas. Nas 
eleições de 2022, será de 3% o percentual mínimo do total de votos, mantidas 
as demais regras. 
 
c) somente os partidos políticos com funcionamento parlamentar terão direito a 
participação na distribuição dos recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao 
rádio e à televisão. 
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d) os partidos políticos com afinidade ideológica e programática poderão se unir 
em federações, que terão os mesmos direitos dos partidos nas atribuições 
regimentais nas Casas legislativas e deverão atuar com identidade política 
única, resguardada a autonomia estatutária das legendas que a compõem. Após 
aprovada pela maioria absoluta dos integrantes das convenções nacionais dos 
partidos que a integram, as federações serão reproduzidas no Senado, na 
Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas e na Câmara Legislativa 
do Distrito Federal e terão vigência até a véspera da data inicial das convenções 
para as eleições federais subsequentes. 
 
e) prevê a perda de mandato dos políticos eleitos que se desliguem dos partidos 
pelos quais foram eleitos. A medida estende-se ainda aos vices e suplentes dos 
titulares eleitos que decidam trocar de partido e deve ser aplicada a partir das 
eleições do ano de promulgação da Emenda Constitucional. 
 
Situação da tramitação: Aguarda apresentação de Parecer pela Relatora, 
Deputada Shéridan (PSDB/RR) na Comissão Especial criada para apreciar a  
matéria. 
 

 
Infraestrutura 
 
1. Energia 
 
1.1. Investimento do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da ANELL 
nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste 
Agendar reunião com a Direção Geral da ANEEL para reforçar o posicionamento 
e outras ações que visem eliminar esse tratamento desigual entre os 
consumidores das diferentes regiões do Brasil. 
 
Pontos de destaque: A Lei 9991/2000 e a Resolução Normativa ANEEL 
754/2016 estabelecem que parte da Receita Operacional Líquida das 
concessionárias de distribuição, transmissão e geração de energia será 
destinada a investimento em P&D, dos quais 30% serão necessariamente 
orientados para instituições de pesquisa sediadas nas regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste.  
 
Consultada pela FIESC, a ANEEL informou estar cumprindo a legislação federal 
sobre o tema. 

 
 
1.2. Eletrificação rural 
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Apoio parlamentar junto ao Ministério de Minas e Energia para promover a 
alteração da atual rede elétrica monofásica, que não está adequada à 
necessidade do produtor rural, para a rede trifásica. Essa é uma realidade 
comum em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, assim se propõe a atuação 
conjunta das respectivas bancadas parlamentares. 
 
 
2. Aduana Brasil – Argentina 
 
Atuar junto ao DNIT para criar as condições que permitam o acesso de turistas e 
cargas, vindos da Argentina para Santa Catarina, via município de Paraíso. 
Entre outras medidas, é preciso reconhecer a ponte sobre o Rio Peperi-Guaçú 
como sendo de tráfego internacional, que depende de teste a ser realizado pelo 
DNIT. 
 
 
3. Investimentos federais 
 
Garantir os recursos que permitam a conclusão das obras em execução. No 
período de 2006 a 2017, foram previstos no Orçamento Geral da União R$ 13,4 
bilhões para obras rodoviárias em Santa Catarina. Desse valor, apenas R$ 6,1 
bilhões foram pagos, o que resulta na execução de 45,9% da previsão. Para o 
ano de 2017, foram previstos, entre orçamento e restos a pagar R$ 868 milhões 
sendo efetivamente pagos, até julho/17, R$ 179 milhões representando 20% do 
previsto. 
 
3.1. Ferrovias 
Apoio para a conclusão dos projetos das ferrovias Leste-Oeste (SC) e Litorânea. 
No caso da Litorânea, resolver o entrave relacionado com o componente 
indígena.  
 
3.2. Aeroportos 
Avaliar a transferência para o setor privado de exploração dos aeroportos 
considerando a atualização do plano aeroviário e a definição de uma política de 
transporte aéreo de cargas e passageiros. 
 
3.3. Portos 
Criar condições físicas (berços, retro áreas, bacias de evolução e calado) e 
operacionais para atender navios com 366 metros de comprimento, 52 metros 
de boca e 15,5 metros de calado operacional, com ênfase na 2ª etapa da 
ampliação da Bacia de Evolução do Rio Itajaí e o canal de acesso à Baía da 
Babitonga. Estimular o uso da Cabotagem. 
 
3.4. Rodovias 
a) Inserção de recursos para a duplicação das BRs 280 e 470, assim como a 
segunda etapa da nova Bacia de Evolução do Complexo portuário do Rio Itajaí, 
na carteira de obras do Projeto Avançar. 
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Pontos de destaque: O Projeto em referência, segundo notícia, está em vias de 
conclusão, no entanto, não contempla obras em território catarinense, nem 
mesmo aquelas anteriormente incluídas no PAC. 
 
b) BRs 101(SC), trecho Sul, 158, 163, 280, 282, 285 e 470 
Garantir recursos para obras de conservação, restauração, manutenção e 
melhorias da segurança e eficiência, inclusive por intermédio do programa 
CREMA. 
 
 
Rodovias não concessionadas:  

 BR 470 (Navegantes e Indaial) → dotação orçamentária para execução 
dos contratos em vigor em ritmo razoável. Em Indaial, recursos para 
restauração de pista, terceiras faixas e de acostamentos, e manutenção e 
conservação das faixas de domínio. 

 BR 163 → melhorar o ritmo dos trabalhos de ampliação de capacidade e 
restauração no trecho São Miguel do Oeste – Dionísio Cerqueira. 

 BR 285 → término de trecho de 22 Km entre Porto de Imbituba e Corredor 
Turístico de São Borja. 

 BR 280 Lote 1 → trecho 36 Km (Porto de São Francisco do Sul – BR 
101), resolver entraves ambientais e indígenas. Obra ainda não iniciada. 

 BR 280 Lote 2.1 → trecho de 14,06 Km (BR 101 – Guaramirim), efetivar 
as indenizações dos imóveis desapropriados. Priorizar implantação e 
pavimentação entre Jaraguá do Sul e Guaramirim até à BR 101. 

 BR 280 Lote 2.2 → 23,84 Km (Guaramirim – Corupá), acelerar o ritmo das 
obras de implantação e pavimentação do segmento. Túneis em execução. 

 BRs 282 e 158 → criar novas frentes de trabalho para manutenção e 
conservação do trecho Chapecó – São Miguel do Oeste, e na BR 158 no 
segmento Maravilha – Iraí, e realizar a conservação preventiva e rotineira 
do pavimento. 

 BR 282 (Via Expressa Florianópolis) → ampliação de capacidade da Via 
Expressa de Florianópolis, inclusive via de acesso – entroncamento com 
a BR 101. 

 BR 282 (Florianópolis – Lages) → garantir recursos para continuidade das 
obras previstas no CREMA: conservação, manutenção, restauração e 
duplicação nos trechos onde o EVTEA indica como favorável. Reivindicar 
a adição de faixas adicionais no contrato vigente, no trecho entre Bom 
Retiro e Santo Amaro da Imperatriz. 

 
Rodovias concessionadas:  
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 BR 101/Norte → Proposta do Grupo Paritário da Agência Nacional de 
Transporte Terrestre – ANTT, para melhoria da segurança e eficiência, 
cujos recursos serão absorvidos pela concessionária e repassados na 
taxa de pedágio (Investimentos não inclusos no plano de exploração 
Rodoviária – PER). A proposta foi analisada e validada com ajustes por 
consultor contratado pela FIESC, no âmbito do GT BR101 do Futuro. 

 BR 116 → Investimentos visando atenuar índices de acidentes prevendo 
a implantação de terceiras faixas, acessos e sinalização, e de ampliação 
de capacidade de 95 Km em Santa Catarina, em segmentos definidos 
pelas associações dos municípios do entrono, em conjunto com a 
concessionária. 

 
Novas concessões 
A falta de capacidade do governo em realizar investimento exige a participação 
privada por intermédio de concessão ou PPP, demandando taxa de retorno 
atrativa; segurança jurídica; agências reguladores independentes e aparelhadas; 
equilíbrio entre os interesses dos usuários e dos investidores. 
 

 BR 101/Sul → Concessão para manutenção. Os trechos entregues já 
demandam restauração. Estudo FIESC/UNISUL estima perdas na 
geração de riquezas para a região da ordem de R$ 32,7 Bilhões até 2012. 

 Eixo BR 163 (SC)(PR), 282(SC), 470(SC) → eixo rodoviária iniciando na 
BR 163, em Cascavel, até o entroncamento da BR 282 em São Miguel do 
Oeste, seguindo até o entroncamento da BR 470 e por essa rodovia até 
Navegantes. Pode ser um eixo estratégico para o suprimento e 
distribuição do setor industrial do Oeste de Santa Catarina. 

 BR 282 (Florianópolis – Lages) → entroncamento da BR 116 com a BR 
282, em Lages até Florianópolis. Essa possibilidade pode ser avaliada 
pela Arteris. 
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