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A seguir, apresentamos o “Balanço das Ações Legislativas desenvolvidas 

pela CNC”, que apresenta números expressivos do monitoramento e 

acompanhamento das proposições e do planejamento e execução dessas 

ações no Congresso Nacional. 
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Apresentação  
   

 

  

O Congresso 

Nacional foi 

protagonista durante 

o ano e colaborou, 

especialmente com a 

aprovação da Lei da 

Terceirização e da 

Reforma Trabalhista, 

para alavancagem 

do mercado 

nacional, gerando 

credibilidade e um 

cenário mais seguro 

para os empresários 

e investidores. 

Apresentação 
Como de costume, apresentamos anualmente o Balanço das Ações Legislativas. 

A Assessoria Legislativa da CNC, no desenvolvimento de suas atividades, acompanha, no 

Congresso Nacional, a tramitação das proposições que interessam ao comércio, à 

organização sindical, ao Sesc, ao Senac, etc., mantendo o Sistema Comércio informado e 

orientando-o quanto às melhores estratégias a serem executadas no Parlamento, além de 

empreender a ação parlamentar, com vistas à adequação da Lei à realidade do País. 

Compete também à Apel produzir parecer legislativo, definir posicionamento prévio e grau 

de impacto das proposições prioritárias; produzir documentos técnicos, que dão 

sustentação efetiva à promoção de ações parlamentares; assessorar reuniões das 

Câmaras do Comércio sobre assuntos legislativos de interesse de segmentos específicos; 

participar de grupos técnicos de trabalho; atuar, em conjunto com as demais confederações 

patronais, nas ações legislativas de consenso em defesa do empresariado do comércio; e 

instruir as atuações legislativas para participação da CNC em audiências públicas e outros 

eventos de âmbito legislativo. 

A atuação no Congresso Nacional ocorre mediante a interlocução constante com 

parlamentares, assessorias, comissões e consultorias, subsidiando-os com informações 

técnicas e dados que possibilitem melhor compreensão das matérias em análise e a 

adequação dos textos aos posicionamentos definidos pela CNC. 

A Assessoria Legislativa acompanhou a evolução do Parlamento, considerando a crescente 

complexidade do processo legislativo, aprimorou sua estrutura com recursos tecnológicos e 

com a capacitação de seus colaboradores. O resultado desse trabalho se concretizou com 

o Sistema Renalegis, que ampliou a base de interlocução do Sistema com o Poder 

Legislativo e possibilitou atuação mais analítica e estratégica. 

A seguir, apresentamos alguns destaques que apontam a atuação da Assessoria e sua 

evolução durante o ano de 2017. 

A todos, uma ótima leitura! 

 

Roberto Velloso 

Chefe da Assessoria Legislativa da CNC 

 

 

A Assessoria 

Legislativa, 

pertencente à 

estrutura do Gabinete 

da Presidência da 

CNC, planeja, 

promove e coordena 

as ações legislativas 

do Sistema Comércio, 

para a afirmação, o 

fortalecimento e a 

defesa dos legítimos 

interesses das 

entidades. 
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O Congresso 

Nacional foi 

protagonista durante 

o ano e colaborou, 

especialmente com a 

aprovação da Lei da 

Terceirização e da 

Reforma Trabalhista, 

para alavancagem 

do mercado 

nacional, gerando 

credibilidade e um 

cenário mais seguro 

para os empresários 

e investidores. 

Acompanhamento no Congresso Nacional 
A produção legislativa em 2017 foi intensa. O ano foi marcado por grandes debates no 

Congresso Nacional, por exemplo, com a aprovação da Reforma Trabalhista, da Lei da 

Terceirização, de Medidas Provisórias que criaram o Refis, entre outros projetos de 

interesse do empresariado do comércio. 

O expressivo número de novas proposições, tramitações e deliberações refletem um 

Congresso Nacional bastante participativo e que demandou da Assessoria Legislativa da 

CNC um trabalho ainda mais integrado com as Federações. 

A seguir, apresentamos esses números fazendo um comparativo com o ano de 2016. 

Proposições apresentadas na Câmara dos Deputados e no 

Senado Federal 

 

Em 2017, ocorreu um aumento significativo de 65,67% em relação a 2016. Historicamente, 

há uma redução na produção legislativa nos anos de eleições municipais, porém, o ano de 

2016 foi atípico, devido: 1. Ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, no 

primeiro semestre; 2. À realização dos Jogos Olímpicos, no Brasil, no início do segundo 

semestre; e 3. Às eleições municipais, nos dois meses subsequentes às Olimpíadas.  
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O Congresso 

Nacional foi 

protagonista durante 

o ano e colaborou, 

especialmente com a 

aprovação da Lei da 

Terceirização e a da 

Reforma Trabalhista, 

para alavancagem 

do mercado 

nacional, gerando 

credibilidade e um 

cenário mais seguro 

para os empresários 

e investidores. 
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O Congresso 

Nacional foi 

protagonista durante 

o ano e colaborou, 

especialmente com a 

aprovação da Lei da 

Terceirização e da 

Reforma Trabalhista, 

para alavancagem 

do mercado 

nacional, gerando 

credibilidade e um 

cenário mais seguro 

para os empresários 

e investidores. 

Proposições de interesse triadas pela Assessoria Legislativa 

 

Essa quantidade representa 16,15% do total de novas proposições. Esse índice está um 

pouco abaixo da média identificada pela CNC, que, por exemplo, em 2016 foi de 19,05%.  

Proposições prioritárias triadas pela Assessoria Legislativa 

 

Representa 22,44% do total de proposições de interesse identificadas em 2017. Esse índice 

mais que dobrou em relação a 2016, quando foi registrado em 10,46%. 
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Apesar de ter uma 

redução no índice de 

proposições de 

interesse 

identificadas em 

relação às 

proposições 

apresentadas, houve 

uma elevação 

significativa nas 

proposições 

prioritárias. 

Dentre as 

prioritárias, 67% 

foram classificadas 

como divergentes 

para o Sistema 

Comércio, 10% 

acima da 

porcentagem do total 

de proposições 

contrárias 

registradas no 

Sistema Renalegis. 

Essa elevação se 

justifica pela 

quantidade de 

projetos 

apresentados para 

revogar dispositivos 

aprovados na 

Reforma Trabalhista. 
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O Congresso 

Nacional foi 

protagonista durante 

o ano e colaborou, 

especialmente com a 

aprovação da Lei da 

Terceirização e da 

Reforma Trabalhista, 

para alavancagem 

do mercado 

nacional, gerando 

credibilidade e um 

cenário mais seguro 

para os empresários 

e investidores. 

Tramitações de proposições de interesse e prioritárias 

 

A elevação de 59,22% em relação a 2016 segue o aumento na produção legislativa, já 

registrada no item 1.  

Proposições prioritárias que estiveram em pauta 

  

Aumento de 32,71% em relação a 2016. Os 1.635 registros de proposições em pauta das 

comissões referem-se a 547 reuniões deliberativas acompanhadas pela CNC durante o 

ano. 
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A análise de 

tramitação é 

fundamental para os 

trabalhos da 

Assessoria. Por meio 

dessa análise, são 

programadas ações 

para a defesa de 

interesse. 

Com a nova 

plataforma 

desenvolvida para o 

Sistema Renalegis, 

todas as tramitações 

são analisadas em 

tempo real. 
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O Congresso 

Nacional foi 

protagonista durante 

o ano e colaborou, 

especialmente com a 

aprovação da Lei da 

Terceirização e da 

Reforma Trabalhista, 

para alavancagem 

do mercado 

nacional, gerando 

credibilidade e um 

cenário mais seguro 

para os empresários 

e investidores. 

Ações parlamentares realizadas pela Assessoria 

  

Ocorreu um avanço de 79,31% em relação a 2016. Além dessas ações registradas, outras 

foram realizadas durante reuniões com parlamentares, aproveitando a oportunidade durante 

a tramitação dos projetos, ou in loco, durante as reuniões deliberativas.  

Proposições aprovadas 

  

Das proposições prioritárias aprovadas nas comissões e plenários, 82% foram de acordo 

com o posicionamento da CNC. Esse índice ficou 3% maior do que em relação a 2016.  
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62% das ações 

realizadas pela 

Assessoria nas 

proposições em 

pauta foram 

realizadas para 

“apoiar o parecer do 

relator”. Isso significa 

que o trabalho 

antecipatório de 

“solicitar a um 

parlamentar para 

requerer a relatoria” 

ou “defender o 

posicionamento da 

CNC antes da 

apresentação do 

relatório” tem sido 

bem realizado.  
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O Congresso 

Nacional foi 

protagonista durante 

o ano e colaborou, 

especialmente com a 

aprovação da Lei da 

Terceirização e da 

Reforma Trabalhista, 

para alavancagem 

do mercado 

nacional, gerando 

credibilidade e um 

cenário mais seguro 

para os empresários 

e investidores. 

Requerimentos apresentados no Congresso Nacional e 

analisados pela Assessoria 

 

Essa elevação de 7,7%, a menor apontada entre os demais itens, se dá principalmente pelo 

alto número de requerimentos apresentados durante o processo de impeachment da 

presidente Dilma, no primeiro semestre de 2016. 

Elaboração e divulgação de matérias legislativas 

  

Foram produzidas 1.516 matérias para o Diário Legislativo e Sistema Renalegis, 203 

Informes Legislativos, 11 Sinopses Legislativas, 9 memórias da Renalegis e 40 Pautas 

Legislativas.  
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A análise de 

requerimento é de 

extrema importância 

no processo 

legislativo. Por meio 

do requerimento é 

possível, por 

exemplo, incluir ou 

retirar um projeto da 

pauta de votação, 

propor ou convidar 

participante para 

uma audiência 

pública. 

Do total 

apresentado, 452 

foram de interesse 

para o Sistema 

Comércio. 

Informar o Sistema 

Comércio de suas 

ações é uma das 

premissas da 

Assessoria. Nesse 

sentido, em 2017 o 

setor aperfeiçoou 

suas ferramentas e 

tem incentivado que 

os membros da 

Renalegis também o 

façam. 



Pág. 07 
 

Acompanhamento no Congresso Nacional  
   

 

  

O Congresso 

Nacional foi 

protagonista durante 

o ano e colaborou, 

especialmente com a 

aprovação da Lei da 

Terceirização e da 

Reforma Trabalhista, 

para alavancagem 

do mercado 

nacional, gerando 

credibilidade e um 

cenário mais seguro 

para os empresários 

e investidores. 

Eventos institucionais 

 

Cafés da manhã realizados em parceria com as federações e seminários temáticos 

ocorridos no Congresso Nacional. 

Reuniões internas e externas 

  

A redução de 30,76% ocorreu, principalmente, devido às inúmeras reuniões ocorridas em 

2016 para o aperfeiçoamento do Sistema Renalegis, tanto reuniões internas da própria 

Assessoria quanto com a TI da CNC.  
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Reuniões de 

coordenação da 

Apel, órgãos internos 

da CNC-Sesc-

Senac, 

Confederações, 

Câmaras do 

Comércio, 

parlamentares/asses

sores e atendimento 

à demanda 

legislativa do 

Sistema Comércio. 
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O Congresso 

Nacional foi 

protagonista durante 

o ano e colaborou, 

especialmente com a 

aprovação da Lei da 

Terceirização e da 

Reforma Trabalhista, 

para alavancagem 

do mercado 

nacional, gerando 

credibilidade e um 

cenário mais seguro 

para os empresários 

e investidores. 

Pareceres técnicos solicitados/elaborados pela Assessoria 

Legislativa ou pelas Divisões Técnicas da CNC 

 

Aumento de 9,9% em relação ao ano anterior. A quantidade de pareceres de 2016 foi muito 

superior à quantidade de novas proposições prioritárias porque foram identificadas 

proposições prioritárias que necessitavam de uma nova análise. 

Notas Legislativas e Relatórios de Atividade Parlamentar 

  

Aumento de 83,72% em relação ao ano anterior. Foram elaboradas 34 Notas Legislativas e 

45 Relatórios de Atividade Parlamentar.  
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São elaborados 

pareceres para todas 

as novas 

proposições 

prioritárias 

identificadas, além 

de novos textos 

apresentados 

durante a tramitação 

das proposições. 

Em conjunto com os 

pareceres, são 

elaboradas Notas 

Técnicas. Esses 

documentos são 

fundamentais para o 

desenvolvimento das 

ações parlamentares 

de defesa dos 

interesses.   

 

 

 



Pág. 09 
 

Renalegis  
   

 

  

O Congresso 

Nacional foi 

protagonista durante 

o ano e colaborou, 

especialmente com a 

aprovação da Lei da 

Terceirização e da 

Reforma Trabalhista, 

para alavancagem 

do mercado 

nacional, gerando 

credibilidade e um 

cenário mais seguro 

para os empresários 

e investidores. 

Renalegis 

Reuniões da Rede Nacional de Assessorias Legislativas do 

Sistema Comércio 

 

 

Em 2017 foram realizados: 2 encontros estaduais do Fórum Renalegis; 8 encontros de 

capacitação para os membros da Rede; e 9 reuniões por videoconferência. 

Proposições estaduais/municipais acompanhadas pelas 

Federações 
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Em 2017, a 

Assessoria 

implementou o 

“Plano de 

Desenvolvimento da 

Renalegis”, que 

consistia na 

capacitação 

integrada dos 

assessores 

legislativos das 

federações que 

permitirá, entre 

outros benefícios, 

padronizar as 

metodologias de 

trabalho a serem 

aplicadas na 

Federação. 

Além disso, foram 

realizadas 

videoconferências 

mensais para 

debates de 

proposições 

prioritárias. 
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O Congresso 

Nacional foi 

protagonista durante 

o ano e colaborou, 

especialmente com a 

aprovação da Lei da 

Terceirização e da 

Reforma Trabalhista, 

para alavancagem 

do mercado 

nacional, gerando 

credibilidade e um 

cenário mais seguro 

para os empresários 

e investidores. 
 

Esse aumento de 29,31% deve-se ao maior número de federações realizando o 

acompanhamento legislativo em seus estados e municípios. 
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O Congresso 

Nacional foi 

protagonista durante 

o ano e colaborou, 

especialmente com a 

aprovação da Lei da 

Terceirização e da 

Reforma Trabalhista, 

para alavancagem 

do mercado 

nacional, gerando 

credibilidade e um 

cenário mais seguro 

para os empresários 

e investidores. 

Ações para 2018 

Sistema Renalegis 2 

A ferramenta inicia o ano de 2018 consolidada como instrumento de trabalho pelas 

assessorias legislativas, inclusive com outras entidades e grandes empresas interessadas 

no acesso ao Sistema. Nesse processo de maturação da aplicação, algumas melhorias 

foram identificadas, um novo layout desenvolvido e o resultado disso é uma ferramenta 

extremamente moderna e que atende todas as necessidades do acompanhamento 

legislativo. 

 

Aplicativo Renalegis 

Disponibilizar aos assessores legislativos um aplicativo que apoie suas atividades nas 

casas legislativas, fornecendo simulações do quórum das reuniões de comissão e 

informações sobre projetos, parlamentares, notificações e ações armazenadas no sistema 

Renalegis. 

 

Sistema Integrado de Mobilização 

Intensificar o potencial de influência do Sistema Comércio na decisão dos atores 

legislativos. 

 

Mapa de relacionamento 

Identificar as pessoas próximas ao parlamentar com potencial poder de convencimento 

sobre ele. 

 

 

 

 

 

 

 


