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EDITORIAL
Sou da opinião que a renova-

ção facilita a inovação e possibi-
lita novas forças que deságuam 
na evolução.

Quis passar a presidência no 
início de 2011 mas meus pares 
me convenceram a terminar 
meu mandato. Não me arrepen-
do pois conseguimos várias vitó-
rias no ano que se fi ndou.

Com as eleições no próximo 
mês de março me afasto, perma-
necendo como associado, como 
sempre pedi aos colegas, atuante 
e participante.

À futura Diretoria almejo 
grande sucesso!

Obrigado a todos pela união 
em torno de um ideal que se ini-
ciou em Fevereiro de 1984.

Lucílio Tadeu Castelo de Luca,
Presidente

A importância das Frentes 
Parlamentares
O engajamento do segmento de refeições coletivas

Deputado
Laércio
Oliveira
(à dir.) 

participa
do ato de 
instalação

da Comissão 
Especial de 

Terceirização

Laércio Oliveira, 
presidente
da Frente 
Parlamentar
Mista em 
Defesa do Setor 
de Serviços, 
conversa com 
a presidente 
Dilma Rousseff

Em fevereiro já iniciamos nossas ações 
junto às Casas Legislativas, com reuniões 
e visitas a deputados federais e senadores. 
Muitos projetos têm suas apreciações de 
forma conclusiva nas Comissões. Outros 
obrigatoriamente passam por lá antes 
de irem a Plenário. É, pois, importante 
acompanhar os trâmites e os debates nas 
Comissões a que o projeto for destinado 
pela Mesa da Câmara Federal.

E nosso segmento de refeições coleti-
vas, juntamente com todos os outros se-
tores que produzem refeições, tem no Le-
gislativo Federal sérias ameaças de pro-
jetos em andamento que, além de serem 
inadequados e prejudiciais às empresas, 
têm artigos inexequíveis e desvirtuadores 
da normalidade do interesse coletivo.

Para atingir-se racionalidade, bom 
senso, interesses coletivos acima dos in-
dividuais, há de se trabalhar intensa e 
frequentemente, pois minorias atuantes 
e audaciosas procuram fazer valer suas 

aspirações individualistas com muita 
efi ciência.

Para reverter tal situação temos de 
ser muito efi cazes e demonstrar estar o 
interesse coletivo acima do individual. 

E não é só no setor de fornecimen-
to e atendimento de refeições. Todos os 
setores estão sujeitos à legislação fede-
ral, que a cada ano apresenta novidades 
através de projetos que se tornam leis. 

Para equilíbrio de forças e parti-
cipação efetiva nos diálogos, análises 
e conclusões, vários segmentos têm 
como estruturas voluntárias as Fren-
tes Parlamentares. No ano passado, em 
Brasília, no dia 26/5, foi criada a Frente 
Parlamentar Mista em Defesa do Setor 
de Serviços, composta de senadores e 
deputados. Presidida pelo deputado 
federal Laércio Oliveira, ela se propõe 
a acompanhar as atividades legislativas 
que digam respeito ao setor de servi-
ços.



2

N O T Í C I A SN O T Í C I A S

Deputado Laércio Oliveira recebeu Antonio Guimarães, 
que foi parabenizá-lo pelo grande desempenho 
parlamentar no ano passado

Entre os objetivos da Frente Parla-
mentar, destacam-se promover o deba-
te sobre leis e proposições que afetam 
o setor de serviços; propor e defender 
leis que fortaleçam a atividade de pres-
tação de serviços no Brasil; realizar a 
interlocução entre o setor e o Congres-
so Nacional.

Segundo dados do IBGE, o segmen-
to de serviços representa 65% do PIB 
(Produto Interno Bruto). Só o setor de 
serviços terceirizáveis – prestados de 
maneira contínua, com predominância 
na mão de obra – emprega cerca de 8,5 
milhões de pessoas. 

As maiores interessadas no êxito des-
sa Frente Parlamentar são as empresas 
que compõem o setor de serviços, capi-
taneadas pela CEBRASSE (Central Bra-
sileira do Setor de Serviços). A ABERC 
e o SINDERC SP são seus associados e, 
respectivamente, seu diretor superin-
tendente e diretor executivo, Antonio 
Guimarães, é um dos seus vice-presi-
dentes. Ele esteve no dia 29/2/2012 no 
Gabinete do deputado Laércio Oliveira, 
para parabenizá-lo pelo grande desem-
penho parlamentar no ano passado.

Deputado atuante

O deputado apresentou 199 propo-

CEBRASSE realiza primeira reunião de 2012

sições, sendo que dessas 
47 são projetos de lei. 
Entre os temas que se 
dedicou no ano passado 
estão licitações, terceiri-
zação, fundo de garantia, 
contratação de deficien-
tes físicos, Código de 
Defesa do Contribuinte 
e a Frente Parlamentar 
Mista em Defesa do Setor 
de Serviços, entre outros. 
Foi considerado um dos 
mais atuantes deputados 
da Câmara Federal, se-
gundo ranking da revista 
“Veja”.

Laércio Oliveira co-
mentou, na ocasião, 
que o projeto de lei 
2.557/2011, de sua auto-
ria, que cria o Código de 
Defesa do Contribuinte, 
tem a intenção de regulamentar os di-
reitos, garantias e obrigações do con-
tribuinte e os deveres da administração 
fazendária. “Com esse Código, vai ser 
possível proteger o contribuinte do 
exercício do poder abusivo e regula-
rizar o exercício da fiscalização”, afir-
mou.

No final da reunião com Guima-

rães, o deputado encareceu a necessi-
dade do apoio de todos os empresários 
do setor de serviços, sem a qual a Fren-
te que ele preside não alcançará os ob-
jetivos propostos. Laércio colocou-se à 
disposição para reuniões, entrevistas, 
troca de ideias com os empresários, 
bastando agendar com sua assessoria 
parlamentar. 

A primeira central 
patronal do Brasil reali-
zou importante reunião 
no dia 19/01/2012 com 
presença muito signifi-
cativa de empresários 
do setor de serviços 
de todo país. Presidi-
da por Paulo Lofretta, 
a reunião foi notada-
mente participativa e, 
pela manifestação dos 
Diretores presentes, ve-
rificou-se que o maior 
setor econômico do 
país dá mostras de sua 
pujança.


