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FrENtE pArlAmENtAr Do EmprEENDEDorIsmo  

E CombAtE à GuErrA FIsCAl - FrEpEm

rElAtórIo ANuAl DE AtIvIDADEs

outubro DE 2012 A DEzEmbro 2013

1 - AprEsENtAção: 

Temos o prazer de apresentar este relatório que descreve as atividades da Frente Parlamentar do 
Empreendedorismo e Combate à Guerra Fiscal FREPEM no período de outubro de 2012 a dezembro 
2013, em continuidade às atividades descritas no relatório que compreendeu o período anterior, de 
junho de 2011 a setembro de 2012.

Convidamos você, prezado leitor, a compartilhar essa caminhada árdua e vitoriosa, não só pelos resultados 
já alcançados, mas sobretudo pela forma colaborativa e intensa que as instituições, líderes, especialistas e 
empreendedores participam. Sempre de forma voluntária, apartidária e desprovida de interesses pessoais 
ou de grupos, a Frente Parlamentar realiza atividades muito ricas e inovadoras, na forma de propor 
políticas, articular aprovação de projetos, debater temas, adequar, regulamentar e aplicar os preceitos 
legais, para apoiar os empreendedores paulista, em especial às Micro e Pequenas Empresas.

Agradecemos a participação de todos os membros da Frente: os deputados, os dirigentes e técnicos das 
instituições parceiras, em especial o Sr. Sérgio Approbato Machado Júnior, Presidente do SESCON-SP, que por 
meio de um termo de cooperação técnica, viabiliza a operacionalização da Secretaria Executiva da Frente.

Também agradecemos aos caros deputados Samuel Moreira e Barros Munhoz, presidentes da Assembleia 
Legislativa nesse período, que tanto nos apoiaram.

Cerimônia de lançamento da Frente Parlamentar do empreendedorismo no dia, 21/6/11.

DEputADo ItAmAr borGEs DEputADo luIz CláuDIo mArColINo
prEsIDENtE DA FrEpEm vICE-prEsIDENtE
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secretaria executiva da FrePem: sesCon-sP - Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e 

das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado de São Paulo. Presidente: 

Sérgio Approbato Machado Júnior; Consultor para FREPEM: Silverio Crestana.

deputado samuel moreira, presidente da assembleia legislativa recebe sérgio approbato, presidente do 

sesCon-sP e deputado itamar borges, presidente da FrePem.

instituições que integram a FrePem: 

ABIMAQ/SINDIMAQ – Associação Brasileira das Indústrias de Maquinas; Agência USP de Inovação; 

ANPEI - Associação Nacional de Pesquisas, Desenvolvimento e Engenharia das Empresas Inovadoras; 

ANPROTEC - Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores; 

APM- Associação Paulista de Municípios; APTA - Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio; 

AUIN-UNESP - Agência UNESP de Inovação da Universidade Estadual Paulista; Banco do Brasil; 

Banco do Povo Paulista; CEPAM – Centro de Estudos e Projetos da Administração Municipal; CIESP- 

Centro das Indústrias do Estado de São Paulo; CIETEC – Centro de Inovação, Empreendedorismo e 

Tecnologia; CJE – Comitê de Jovem Empreendedor – FIESP/CIESP; CRC – SP – Conselho Regional de 

Contabilidade; Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo; FACESP – Federação das 

Associações Comerciais do Estado de São Paulo; FAESP - Federação da Agricultura e Pecuária do Estado 

de São Paulo; FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; FECOMERCIÁRIOS 

– Federação dos Trabalhadores do Comércio; FECOMÉRCIO – Federação do Comércio do Estado de 

São Paulo; FESESP- Federação de Serviços do Estado de São Paulo; FIESP – Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo; FIPE- Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas; Fórum Permanente em Defesa 

do Empreendedorismo; IBELG – Instituto Brasileiro de Excelência em Liderança e Gestão; ILP- Instituto 

do Legislativo Paulista; INOVA - Agência de Inovação Unicamp; Instituto Empreender Endeavor Brasil; 

INVEST SP - Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade; IPT - Instituto de Pesquisas 
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Tecnológicas; JUCESP- Junta Comercial do Estado de São Paulo; Ministério da Previdência – Secretaria 

Executiva; OAB-SP – Comissão de Cooperativismo; PARQTEC - Fundação Parque Tecnológico de São 

Carlos; RPI - Rede Paulista de Inovação; SDECT - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e 

Tecnologia do Estado de São Paulo; SEBRAE-SP - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do 

Estado de São Paulo; SECOVI-SP - Sindicato da Habitação - Sindicato das Empresas de Compra, Venda, 

Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo; Secretaria da Fazenda do 

Estado de São Paulo; Secretaria do Emprego e Relações de Trabalho do Estado de São Paulo; Secretaria 

do Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo; SESCON-SP - Sindicato das  

Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas 

do Estado de São Paulo; SESCOOP- Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado 

de São Paulo; Sub-Secretaria do Empreendedorismo e das Micro e Pequenas Empresas; UVESP – União 

dos Vereadores do Estado de São Paulo.

seminário da FrePem no sesCon-sP em 27/06/2013 com o tema: Guerra Fiscal: previsão para acabar 
e encaminhamentos sobre a substituição tributária”.
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2 - INtroDução:

O fortalecimento das políticas públicas em prol do empreendedorismo é uma estratégia importante para 

o desenvolvimento econômico e social do Estado de São Paulo.

 

Estudos do SEBRAE-SP a partir de dados da RAIS/MTE e Censo Agropecuário IBGE mostram que:

Em SP há 1,87 milhão de micro e pequenas empresas (MPEs), o que representa 98% das empresas •	

paulistas. Sendo que 47% das MPEs estão no comércio. O setor de serviços possui 41% das MPEs, 

e a indústria 12%.

São 1.759.142 Microempresas e 107.507 Empresas de Pequeno Porte, além de 873.154 •	

Microempreendedores Individuais – MEI (31/10/13). 

Nesses empreendimentos trabalham 67% das pessoas ocupadas no Estado de São Paulo. •	

(Ocupados = empregados + empreendedores). 

O Estado de São Paulo também possui, cerca de 200 mil estabelecimentos de micro e pequeno •	

porte na agropecuária. 

Se os dados anteriores demonstram a importância dos pequenos negócios, os índices de mortalidade, 

da ordem de 30% no primeiro ano de vida, e 60% antes de completar cinco anos, mostram que a 

competitividade do setor é baixa, além de configurar-se como perda de oportunidade de inclusão social, 

distribuição de renda e desenvolvimento econômico local e regional.

A exemplo dos países mais desenvolvidos, a regulamentação e institucionalização de políticas públicas são 

as principais medidas para efetivar o apoio às Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais, 

e garantir esse apoio como política de Estado e não só política de governo. Os marcos regulatórios para 

as empresas brasileiras sempre tiveram como referência as grandes empresas, públicas ou privadas. Isso 

gerou um alto “Custo Brasil” com enorme carga burocrática e tributária, que muitas vezes tornam-se 

barreiras intransponíveis para que as Micro e Pequenas Empresas sejam competitivas. Isso vem mudando 

desde 2006 quando entrou em vigor a Lei Complementar 123 – Lei Geral, que regulamentou o preceito 

constitucional, que determina o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido para as Micro e 

Pequenas Empresas. Ressalve-se que a lei geral necessita ser regulamentada, por leis ordinárias ou 

decretos, especialmente nos capítulos não relacionados com a tributação. 

Embora o objetivo de toda política pública seja a sua execução, os articuladores da política não devem 

relacionar-se apenas com o Poder Executivo. A formulação, regulação e fiscalização da política é de 

competência do Poder Legislativo e para isso há um processo que rege a tramitação das proposições, 

desde a iniciativa até a apreciação final do projeto de lei.
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a - o ProCesso leGislatiVo:

Entre as funções do Poder Legislativo está a elaboração de normas de direito com o objetivo de 

incorporar as propostas dos grupos de pressão, da administração pública e da sociedade, o que 

deixa evidente a necessidade de atuação das entidades públicas e privadas (associações, federações e 

sindicatos empresariais e agências de fomento) para que proposições condizentes com os anseios dos 

empreendedores tenham encaminhamento favorável, enquanto que as contrárias sejam modificadas ou 

arquivadas.

A expressão “processo legislativo” compreende um conjunto de atos (iniciativa, emenda, votação, sanção 

ou veto, promulgação e publicação) que o poder legislativo e o executivo precisam fazer para produzir 

uma lei.

As proposições são recebidas, debatidas, votadas e resultam em atos legislativos, tais como: emenda 

constitucional; lei complementar; lei ordinária; lei delegada; decreto legislativo; e resolução.

 

Presidente da FrePem participa do Programa Conversando com Quem Faz a diferença. na ocasião 
alencar burti, presidente do Cd do sebrae-sP proferiu palestra: “empreendedorismo, micro e 
Pequenas empresas”.
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b - Frente Parlamentar:

A Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Combate à Guerra Fiscal - FREPEM é integrada por 26 

deputados comprometidos com essa causa, e por 45 instituições empresariais, universidades, institutos de 

pesquisas, agências de fomento e órgãos de governo responsáveis pelas políticas públicas para melhoria 

do ambiente empreendedor.

A cooperação entre parlamentares, especialistas e representantes de instituições privadas e órgãos do 

governo se dá por meio de reuniões periódicas, audiências públicas, seminários, grupos de estudos, e 

outras formas de articulação orientadas pelo presidente da FREPEM.

A operacionalização da Secretaria Executiva da Frente Parlamentar do Empreendedorismo é feita por 

meio de cooperação técnica com o SESCON-SP, que designou um consultor especialista em políticas 

públicas, para assessorar a FREPEM.

A Secretaria Executiva tem a função de articular com as Instituições e com os deputados (as) a produção 

de: estudos, pesquisas, relatórios, pareceres técnicos, propostas de legislação, avaliações de políticas 

públicas, indicações e moções, eventos, levantamentos, acompanhamentos, apresentações em multimídia, 

entrevistas, matérias para imprensa, análises das necessidades, seminários e debates sobre os temas de 

interesse da FREPEM.

deputado itamar borges apresenta para a FeComÉrCio a pauta da Frente Parlamentar do 
empreendedorismo. Com a presença do presidente abram szajman, membros da diretoria e Conselho 
superior da Fecomércio.
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C - resultados alCanÇados:

A atuação da FREPEM, nos últimos três anos, contribuiu para:

Criação da lei 15.099/2013, de autoria do deputado itamar borges, sancionada pelo •	

Governador Geraldo alckmin, determinando que as agências de fomento, as Instituições de 

Ciência e Tecnologia, os núcleos de inovação tecnológica e as instituições de apoio do Governo do 

Estado de São Paulo manterão programas específicos para as Microempresas e para as Empresas 

de Pequeno Porte, observando-se que as condições de acesso serão diferenciadas, favorecidas 

e simplificadas, e o montante disponível e suas condições deverão ser expressos nos respectivos 

orçamentos e amplamente divulgados;

ampliação do tempo para recolhimento de tributos (iCms)•	  de até 75 dias após o encerramento 

contábil do mês, pleito liderado pelo SESCON-SP e pela Frente Parlamentar, foi sancionado pelo 

governador em dezembro de 2013;

inserção da disciplina de empreendedorismo no ensino público•	  estadual e formulação do 

PL 24/2013 que cria o Plano Estadual de Educação Empreendedora. Aguarda-se a publicação 

do decreto do governador. O secretário da educação de São Paulo, Herman Jacobus Cornelis 

Voorwald já aprovou a proposta e está implantando o programa nas escolas de tempo integral;

ampliação do programa de micro crédito do banco do Povo Paulista; •	

ampliação dos programas da Fundação de amparo à Pesquisa do estado de são Paulo – •	

FaPesP e da desenvolve-sP, para apoio à inovação tecnológica nas Micro e Pequenas Empresas;

ampliação do sil – sistema integrado de licenciamento e criação do Programa Via rápida •	

empresa, para simplificar e desburocratizar o processo de abertura, cadastro e funcionamento de 

Micro e Pequenas Empresas; 

Criação da subsecretaria estadual das micro e Pequenas empresas; •	

redução, pelo Governo Federal, dos custos da energia elétrica,•	  entre 16 % a 28%, pleito 

apoiado pela FREPEM e liderado pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo, Sr. Paulo Skaf;

também lutamos pela aprovação da Proposta apresentada à secretaria da Fazenda do •	

estado para a recuperação dos benefícios que havia no simples Paulista e que foram 

perdidos com o Simples Nacional. Isenção de ICMS para Micro Empresa e mecanismo de transição 

de alíquota para Pequenas Empresas. A proposta está em análise; 
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também estamos buscando, com a secretaria da Fazenda,•	  uma solução para o problema da 

Substituição Tributária na cobrança do ICMS envolvendo Micro e Pequenas Empresas;

 

Citamos ainda:

A articulação com o Governo do Estado, para implementar a Lei Estadual Nº 13.122/2008, que dispõe 

sobre o tratamento simplificado e diferenciado às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte, nas 

contratações realizadas no âmbito da Administração Pública Estadual;

Participamos da mobilização para o funcionamento do Fórum Estadual das MPEs no Estado de São Paulo 

(Decreto Nº 55.764, de 03-05-2010);

Apresentamos diversos pleitos à Secretaria da Fazenda do Estado para redução de impostos, com vista 

à isonomia tributária dos seguintes setores: embutido e processados de carnes, areia, água mineral, 

produtos para reciclagem de cartuchos de impressoras, dentre outros.

reunião com o secretário da Fazenda andrea Calabi e com o Coordenador da Cat Clóvis Cabrera, 
para discutir ampliação de prazos para recolhimento de iCms. Participaram técnicos e representantes 
do sesCon-sP, FiesP, FaCesP, FeComerCio e sebrae-sP, coordenados pelo deputado itamar borges, 
presidente da Frente Parlamentar.
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d - temas PrioritÁrios:

No período, de outubro de 2012 a dezembro 2013, foram realizadas audiências públicas, reuniões 

de trabalho, seminários, debates, estudos, reportagens e programas de TV, levantamentos, análises 

das necessidades, formulação de Projetos de Lei, divulgação de iniciativas, parcerias institucionais, 

acompanhamento e avaliação de políticas públicas estaduais para melhorar o ambiente empreendedor, 

com foco nas MPEs, sobre os seguintes temas:

Acesso à inovação tecnológica; •	

Acesso à justiça;•	

Acesso a mercados e uso do poder de compras governamentais para incentivar as MPEs;•	

Acesso ao crédito e serviços financeiros;•	

Assistência técnica, capacitação e orientação empresarial;•	

Combate à Guerra Fiscal;•	

Desburocratização do sistema de abertura, cadastro e funcionamento de empresas; •	

Ensino de empreendedorismo na Rede Pública Estadual;•	

Incentivos à formalização dos negócios;•	

Incentivos fiscais e tributários;•	

Incubadoras de Empresas e Parques Tecnológicos;•	

Isonomia tributária, com produtos importados e de outros estados;•	

Programa para abertura de capital e internacionalização de Pequenas e Médias Empresas;•	

Melhoria à infraestrutura para o desenvolvimento local e regional;•	

Melhoria da gestão pública estadual e municipal.•	

A FREPEM também acompanha a tramitação das diversas Leis sobre os assuntos de interesse das MPEs, 

na ALESP, Câmara dos Deputados, Senado Federal, e outras Casas Legislativas.

 

As atividades são realizadas de forma participativa e transparente, em grupos de trabalho, reuniões e 

audiências públicas.
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3 - AtIvIDADEs rEAlIzADAs:

1 - reuniões e audiências com autoridades para apresentação e acompanhamento de Pleitos 

da FrePem:

audiência com secretário de desenvolvimento econômico luiz Carlos Quadrelli•	  sobre: 

Projeto de Lei 355/2012, que dispõe sobre programas específicos de inovação tecnológica para 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte; Decreto Nº 55.764, de 3 de Maio de 2010 que 

institui o Fórum Estadual das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte. O deputado 

Itamar Borges também pediu apoio ao Secretário para fazer gestões na Secretaria da Fazenda 

para aprovação da proposta apresentada em novembro de 2011, para a criação de crédito 

do ICMS às MPEs que comercializam produtos tributados na fonte, pelo sistema de substituição 

tributária e que perdem os benefícios do Supersimples. 

audiência pública da FrePem com o secretário estadual da educação, Professor Herman •	

Voorwald para solicitar a inclusão da disciplina de empreendedorismo no currículo do ensino 

fundamental, médio e técnico da rede pública do Estado de São Paulo. O secretário aprovou a 

sugestão e criou grupo de trabalho, que formulou programa. A Secretaria treinou professores e 

foram iniciadas as disciplinas nas escolas de tempo integral.

audiência pública da FrePem com o secretário estadual da educação, Professor Herman Voorwald.
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Audiência	com	o	diretor	científico	da	FAPESP	-•	  Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado 

de São Paulo, Carlos Henrique de Brito Cruz, para discutir e pedir sugestões sobre Projeto de Lei 

350/2012, que estimula a inovação tecnológica nas pequenas empresas.

 

audiência com o presidente do tribunal de Contas de são Paulo, roque Citadini,•	  para propor 

programa que visa estimular a regulamentação da Lei Geral nos municípios paulistas. A iniciativa 

liderada pelo SEBRAE Nacional demandou a participação do presidente da Frente Parlamentar do 

Empreendedorismo, deputado Itamar Borges na articulação que propiciou a assinatura do Termo 

de Cooperação entre o Sebrae-SP e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). O 

evento também contou com a presença do diretor superintendente do Sebrae-SP, Bruno Caetano, 

do Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sidnei Beraldo, do Diretor de 

Administração e Finanças Pedro Jeha, gerente de polícias públicas do Sebrae-SP, Nelson Hervey 

Costa, do assessor do Conselho do Sebrae-SP, Tirso de Salles Meirelles, entre outras autoridades. 

Um levantamento feito em fevereiro de 2013 constatou que a Lei Geral das MPEs foi implantada 

em 81 cidades e está regulamentada em outras 330, dentre as 645 municípios paulistas.

Audiência	 com	 vice-governador	 Guilherme	 Afif	 Domingos•	  para tratar de assuntos de 

interesse das Micro e Pequenas Empresas; guerra fiscal entre estados; Substituição Tributária, 

que inviabiliza as micro e pequenas empresas pagarem tributos menores, previstos no Simples 

Nacional; regulamentação do programa de compras públicas para o Estado comprar mais das 

pequenas empresas, além de outros temas.

audiência com secretário da Fazenda para discutir pleito do sindiCarnes.•	  O deputado 

Itamar Borges, juntamente com o presidente do Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados do 

Estado de São Paulo – Sindicarnes da Fiesp, Alfredo Paoletti Júnior e do diretor Hanspeter Häfeli 

reuniram-se na SEFAZ com o Secretário Andrea Calabi para tratar da equiparação do ICMS 

cobrado dos fabricantes paulistas, com os valores que os fabricantes de outros estados pagam. 

No Estado de São Paulo a tributação é de 18% enquanto em outros estados é 4% ou zero para 

os mesmos produtos. 

audiência e entrega de ofício ao secretário de Planejamento e desenvolvimento •	

regional, deputado Júlio semeghini, para tratar da regulamentação da política estadual que 

determina tratamento simplificado e favorecidos para as Micro e Pequenas Empresas nas compras 

governamentais, um dos principais temas abordados nas reuniões da FREPEM. Foi solicitado ao 

Secretário a implementação da Lei Estadual Nº 13.122/2008, e o Decreto nº 54.229/2009, que 

determinam que os órgãos do Estado publiquem o Plano Estadual de Contratações e promovam a 

capacitação e treinamento dos compradores públicos, com o objetivo de aumentar a participação 

das MPEs nas contratações com o Governo do Estado.
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audiência com o secretário da Gestão Pública, deputado davi Zaia,•	  para discutir a 

regulamentação da Lei Estadual Nº 13.122/2008, e o Decreto nº 54.229/2009, que dispõem 

sobre o tratamento simplificado e diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno 

porte, nas contratações realizadas no âmbito da Administração Pública Estadual. O secretário 

Davi Zaia manifestou a disposição de apresentar um plano de ação, que está sendo elaborado 

pela equipe técnica da Secretaria, voltado a regulamentação dessa importante legislação.

audiência com o secretário da educação, Herman Jacobus,•	  para tratar da ampliação e 

regulamentação do ensino de empreendedorismo nas escolas públicas. O secretário se mostrou 

favorável à ampliação do Programa para que as disciplinas possam atender não só os alunos 

das escolas de tempo integral e as escolas da família, mas também as escolas do Programa 

Vence, em parceria com escolas particulares. O secretário criou um grupo de trabalho, composto 

por técnicos da secretaria da Educação e membros da Frente Parlamentar, para elaborar uma 

proposta de Decreto para regulamentar o programa de empreendedorismo nas escolas da rede 

estadual, que já foi apresentada e aguarda anúncio do governador.

Discussão	de	Projeto	que	unifica	o	ICMS	em	todos	os	Estados	da	Federação.•	  O deputado 

Itamar Borges integrou comissão suprapartidária da Assembleia Legislativa de São Paulo que foi 

à Brasília discutir projeto de alteração do ICMS. Participou de audiência com o presidente do 

Senado, Renan Calheiros para mostrar a preocupação dos parlamentares do Estado de SP com 

o Projeto de Lei em tramitação na casa. Segundo os deputados paulistas, este projeto, com as 

alterações feitas no Senado, teria um impacto negativo na economia de São Paulo e de outros 

estados das regiões sul e sudeste. Originalmente, a proposta unificava em 4% a alíquota do ICMS 

interestadual para todos os estados, mas o texto aprovado na CAE mantinha alíquota especial 

de 12% para a Zona Franca de Manaus e estendia para todos os produtos e serviços do norte, 

nordeste, centro-oeste e Espírito Santo a alíquota de 7%. As alíquotas de ICMS no estado de 

origem passariam de 12% e 7% para 4% até 2021. A Comissão – formada pelo presidente da 

Assembleia Legislativa de São Paulo, Samuel Moreira, e pelos deputados Alex Manente (PPS), 

Itamar Borges (PMDB), Celso Giglio e Mauro Bragato (ambos do PSDB), Luiz Cláudio Marcolino 

(PT) e Regina Gonçalves (PV) entregou ofício formalizando a posição do Parlamento paulista 

contrária às alterações no texto original. A Comissão de deputados também foi recebida no 

Palácio do Planalto, pelo vice-presidente da República, Michel Temer. 

reunião técnica na secretaria da Fazenda do estado de são Paulo, com o coordenador •	

da administração tributária, José Clovis Cabrera, e sua equipe para discutir temas voltados 

à simplificação e desoneração do ICMS para Micro e Pequenas Empresas. A reunião contou com 

a participação do deputado Itamar Borges, e representantes da FACESP, FIESP, FECOMÉRCIO e 

SESCON-SP.
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reunião com o secretário da Fazenda andrea Calabi e com o Coordenador da Cat Clóvis •	

Cabrera, para discutir benefícios, que ocorriam no Simples Paulista (até 2006) e que foram 

perdidos com o Simples Nacional: criação de mecanismo de transição de alíquota de ICMS 

entre o limite de faturamento das Micro Empresas (R$ 360 mil/ano) e também para o limite de 

faturamento das Empresas de Pequeno Porte (3,6 milhões/ano); fim da Substituição Tributária 

para as empresas optantes do Simples Nacional e ampliação de prazos para recolhimento de 

impostos. O Secretário aceitou a proposta de ampliação de prazos para recolhimento de ICMS. 

Participaram técnicos e representantes do SESCON-SP, FIESP, FACESP, FECOMERCIO e SEBRAE-

SP, coordenados pelo deputado Itamar Borges, presidente da Frente Parlamentar. 

audiência Pública da Comissão especial da Câmara dos deputados•	  no Shopping Frei 

Caneca em São Paulo, para discutir o PLP nº 237/12 que propõe critério único de ingresso no 

Simples e ampliação das categorias beneficiadas; fortalecimento dos Empreendedores Individuais 

– MEIs; incentivo às Micro e Pequenas Empresas para participarem das compras governamentais; 

alteração da substituição tributária para Micro e Pequenas Empresas, e a efetividade do cadastro 

único via CNPJ e de um guichê único, nas Juntas Comerciais, para a abertura e baixa de pessoas 

jurídicas. Estiveram presentes o ministro Guilherme Afif Domingos, da Secretaria da Micro e 

Pequena Empresa da Presidência da República, os deputados federais Mendes Thame (PSDB-SP), 

Guilherme Campos (PSD/SP), Cláudio Puty (PT/PA), Armando Vergílio (PSD/GO), o deputado 

estadual Itamar Borges (PMDB/SP), além de dirigentes das entidades empresariais, ACI/FACESP, 

SESCON-SP, DEMPI/FIESP, SEBRAE, SINCOR-SP, dentre outros.

 

Audiência	da	FREPEM	com	o	Ministro	Guilherme	Afif.•	  O deputado Itamar Borges e representantes 

das federações empresariais e instituições de apoio às pequenas empresas reuniram-se com o 

Ministro Guilherme Afif Domingos, no escritório da Presidência da República em São Paulo. Foram 

apresentados os principais temas que estão sendo debatidos e encaminhados no âmbito da 

Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa. Dentre eles: a recuperação de benefícios tributários 

para as Micro e Pequenas Empresas, que ocorriam no Simples Paulista (até 2006) e que foram 

perdidos com o Simples Nacional; criação de mecanismo de transição de alíquota de ICMS; fim 

da Substituição Tributária para empresas do Simples Nacional. Embora o ICMS seja um tributo 

estadual há a expectativa que o PL 237 em tramitação no Congresso Nacional regularize essas 

situações. O Ministro agradeceu a contribuição da Frente Parlamentar, reafirmou a importância 

de se aprovar a alteração da Lei Geral, para universalização do Simples, definição do acesso 

por porte e não por setor empresarial, fim da substituição tributária para as MPEs, criação de 

programas de estímulo à exportação industrial, simplificação dos editais de compras públicas e 

simplificação do processo de fechamento e abertura de empresas.

audiência da FrePem com secretário de desenvolvimento econômico rodrigo Garcia,•	  em 

seu gabinete, para tratar de pauta de interesse das Micro e Pequenas Empresas: dinamização da 

Subsecretaria da Micro e Pequena Empresa; regulamentação da Lei 15.099 - Lei Itamar Borges para 
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Inovação nas MPEs; reunião do Fórum Estadual das Micro e Pequenas Empresas; implementação 

do Programa Estadual de Compras Governamentais; regulamentação do programa Estadual de 

Educação Empreendedora e o Estatuto Paulista das Micro e Pequenas Empresas. Participaram da 

audiência: os deputados Itamar Borges e Victor Sapienza, Sérgio Approbato Machado Júnior - 

presidente do SESCON-SP, e os representantes da FAESP, FACESP, FECOMERCIO, FESESP, FIESP, 

SESCON-SP, CRC, ACSP. O Secretário apresentou as ações e a equipe da Secretaria responsável 

pelos temas em discussão. Ao final do encontro o Secretário indicou os responsáveis da SDECT, pelas 

Subsecretarias: Empreendedorismo, Micro e Pequenas Empresas - Ernesto Senise; Incubadoras e 

Parques Tecnológicos – Marcos Cintra e Arranjos Produtivos e Desenvolvimento Regional – Flavio 

Prandi.

audiência com o secretário da Fazenda andrea Calabi.•	  O deputado Itamar Borges 

acompanhado da diretoria do Sindicato das Indústrias de Extração de Areia do Estado de São 

Paulo tratou da alteração da base de cálculo do ICMS para areia, de tal forma que a atual 

alíquota de 12% seja reduzida para 7%, semelhante à alíquota de cal, cimento e pedra britada. 

Segundo o Secretário Calabi será necessária a autorização do CONFAZ – Conselho de Secretários 

da Fazenda, que irá tratar desse assunto nas próximas reuniões.  Se a proposta for aceita no 

CONFAZ, será apresentada uma Resolução CAT/SEFAZ para decisão do Governador Geraldo 

Alckmin.

 

audiência no Palácio dos bandeirantes com o secretário da Fazenda andrea Calabi e •	

coordenador da Cat, Clóvis Cabrera. O deputado Itamar Borges acompanhado do presidente 

da Associação Brasileira da Indústria de Águas Minerais Carlos Alberto Lancia, pleiteou a 

equiparação do ICMS da água, aos alimentos da cesta básica, reduzindo a alíquota de 18% para 

7%. Essa medida também visa abaixar o preço da água mineral para o consumidor, no Estado de 

São Paulo. A água mineral é um produto essencial para a alimentação, e principalmente os galões 

audiência da FrePem com secretário de desenvolvimento econômico rodrigo Garcia.
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de 10 e 20 litros, que são consumidos em ambientes em que não há água tratada disponível. Na 

mesma audiência, o Secretário solicitou à CAT Coordenadoria da Administração Financeira da 

SEFAZ a análise do impacto dessa medida.

 

2 - Projetos de lei, indicações, requerimentos, moções e manifestos apresentados:

Projeto de lei 355/2012•	  de autoria do deputado Itamar Borges, aprovado pela ALESP. O projeto 

determina que todos os órgãos ou entidades da administração pública estadual que tenham por 

missão institucional, entre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter 

científico ou tecnológico de pesquisa, ciência e tecnologia criem programas específicos para 

apoiar a inovação nas pequenas empresas e que publiquem, junto com o orçamento e com a 

prestação de contas, os indicadores de desempenho de seus programas, de modo que busquem 

maior eficiência e efetividade. 

sanção do Projeto de lei de inovação pelo Governador do estado Geraldo alckmin, •	 e 

publicação no Diário Oficial de 26 de julho de 2013, PL 355/2012, agora denominada Lei 

15.099/2013, de autoria do deputado Itamar Borges, presidente da Frente Parlamentar do 

Empreendedorismo. A nova lei deverá gerar grande impacto para as pequenas empresas uma 

vez que as agências de fomento, instituições científicas e tecnológicas e núcleos de inovação 

tecnológica criar programas específicos destinados à inovação nas Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte.

 

Projeto de lei nº 533 que institui bônus por participação nos resultados – bPr, no âmbito do •	

banco do Povo Paulista, foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O PL foi 

apoiado pelo deputado Itamar Borges, porque essa é uma bandeira da FREPEM, para que o Banco 

do Povo aumente sua eficiência e capacidade de atendimento aos empreendedores paulistas.

 

Projeto de lei 566/2012, de iniciativa do deputado itamar borges,•	  que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de apresentação de Projetos de Arborização Urbana em novos parcelamentos e 

dá outras providências. Aprovado pela Assembleia Legislativa e vetado pelo Governador.

aprovação no senado Federal do Projeto de lei que estende os benefícios do supersimples •	

aos advogados. O projeto permite que a categoria opte pelo regime tributário diferenciado, de 

acordo com a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas – LC 123/2006. A proposta seguiu para 

deliberação na Câmara dos Deputados. Essa medida também fortalece o pedido de diversas 

outras categorias, por exemplo: as cooperativas educacionais, representantes comerciais, 

corretores de imóveis, entre outras, que pleiteiam a inclusão no Supersimples. A ampliação da 

opção pelo Simples Nacional é uma bandeira da FREPEM e também do Fórum Permanente das 

MPEs. Em paralelo, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou alterações na Lei do 
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Supersimples, de acordo com o substitutivo do relator, deputado Cláudio Puty (PT-PA), aos Projetos 

de Lei Complementar 221/12 e 237/12. Uma das novidades é o enquadramento no Supersimples 

que não será mais por categorias profissionais, mas apenas pelo faturamento, universalizando 

assim o acesso das MPEs, ao Simples.

anúncio do decreto nº 59.967 pelo Governador alckmin,•	  em cerimônia no Palácio dos 

Bandeirantes, de medida que amplia em até 75 dias o prazo para o recolhimento do ICMS e 

beneficia em torno de 222 mil empresas paulistas. O Decreto nº 59.967, publicado no Diário 

Oficial de 18/12, atende o pleito de entidades empresariais, em especial do SESCON-SP e do 

deputado Itamar Borges, presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que liderou 

as negociações com a CAT/SEFAZ. Passaram a ser beneficiados com a prorrogação todos os 

contribuintes paulistas optantes pelo Simples Nacional e grande parte das empresas do Regime 

Periódico de Apuração (RPA) de setores como agropecuária, indústria extrativa, bebidas, papel e 

celulose, produtos químicos, cosméticos e farmacêuticos, informática, eletrodomésticos, veículos e 

brinquedos, entre outros. Os optantes pelo Simples Nacional, que recolhem o ICMS por substituição 

tributária e nas entradas interestaduais - diferencial de alíquota -, passarão a pagar o imposto no 

último dia do 2º mês subsequente ao fato gerador. Pela norma anterior, era necessário efetuar o 

pagamento até o dia 15 do mês seguinte. Empresas do Simples que recolhem antecipadamente 

o ICMS exigido nas entradas interestaduais de mercadorias sujeitas à substituição tributária terão 

ampliado em 75 dias o prazo para o pagamento do imposto, em média. Anteriormente, esses 

contribuintes tinham a exigência de apurar e recolher o imposto diariamente, a cada entrada 

de mercadoria. Com a edição do Decreto nº 59.967, a apuração passará a ser mensal e o 

recolhimento exigido somente no último dia do segundo mês subsequente ao da apuração.

  

Projeto de lei 24/2013, de autoria do deputado itamar borges,•	  que Cria o Plano Estadual 

de Educação Empreendedora, para inserção do empreendedorismo nas Escolas de Ensino Médio 

e Escolas Técnicas Estaduais, vinculadas à Secretaria da Educação e ao Centro Paula Souza. 

O objetivo deste Plano é que a Secretaria Estadual da Educação, possuidora da maior rede 

de ensino do Brasil, com 5,3 mil escolas, 230 mil professores e mais de 4 milhões de alunos, 

e o Centro Paula Souza, com 210 Escolas Técnicas e 56 Faculdades de Tecnologia em 159 

municípios paulistas, que atendem mais de 220 mil estudantes nos Ensinos Técnico e Médio e 

61 mil alunos nos 62 cursos de graduação tecnológica, desenvolvam novos mecanismos que 

garantam a inserção da educação empreendedora nas suas escolas. O Projeto de Lei tramita na 

ALESP, foi aprovado nas Comissões: de Constituição, Justiça e Redação; de Educação e Cultura; 

de Finanças, Orçamento e Planejamento e está pronto para a ordem do dia. Paralelamente está 

havendo tratativas com o Secretario da Educação para que o Governo regulamente o Plano por 

meio de Decreto. Foi criado um grupo de trabalho, foi elaborada uma proposta, que aguarda 

aprovação do Governador.
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Projeto de lei Complementar de autoria do deputado Vaz de lima, apresentado na Câmara •	

dos deputados, para permitir a opção do Simples Nacional às cooperativas educacionais de 

acordo com a Moção enviada pelo Dep. Itamar Borges, ao Congresso Nacional e à Presidência 

da República. A Câmara dos Deputados criou uma Comissão Especial, que aprovou substitutivo 

aos Projetos de Lei Complementar 221/12 e 237/12, promovendo várias mudanças e uma delas 

é o enquadramento no Supersimples que não será mais por categorias profissionais, mas apenas 

pelo faturamento, universalizando assim o acesso das MPEs, ao Simples.

moção à exma. sra. Presidenta da republica dilma rousseff apoiando Pleito do sindiCarnes, •	

a fim de que o Ministério da Fazenda estenda a suspensão das contribuições ao PIS e COFINS, 

incidentes sobre a receita bruta da venda de industrializados derivados de carne.

mobilização pela regulamentação da lei de Compras Governamentais.•	  Ofício ao Presidente 

da ALESP, assinado pelos membros da FREPEM, propondo que antes de aprovar o orçamento de 

2013 solicitasse ao Executivo a regulamentação da lei nº 13.122, de 07 de Julho de 2008, que 

dispõe sobre o tratamento simplificado e diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno 

porte, nas contratações realizadas no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta. 

moção de apelo à excelentíssima senhora Presidenta da república, dilma rousseff•	  a fim 

de que determine ao Ministro da Fazenda a agilização da aprovação das medidas de unificação 

do ICMS em 4% (partindo de 12% e 7%), conforme proposta inicial. 

mensagem da FrePem ao presidente da Federação das indústrias do estado de são Paulo •	

sr. Paulo skaf, apoiando o pleito pela redução dos custos da energia elétrica, entre 16 % a 28%. 

O pleito foi acatado pela presidente Dilma Rousseff.

mobilização e comemoração pela aprovação do projeto que criou a secretaria especial •	

de micro e Pequena empresa, ligada à presidência da República, com status de ministério. 

A nova pasta tem competências relacionadas à formulação de políticas e diretrizes de apoio à 

microempresa, à empresa de pequeno porte, ao segmento do artesanato e dos empreendedores 

individuais. 

requerimento,•	  com votos de congratulações ao dia nacional do extensionista rural. A finalidade 

desta comemoração é reconhecer o valor dos profissionais que atuam diariamente ao lado 

dos produtores e agricultores familiares, ajudando-os na construção de um Brasil social e 

economicamente justo, produtivo e sustentável. 

requerimento ao executivo estadual para implementação da lei  nº 13.122/2008,•	  a 

publicação do Plano Anual de Contratações Públicas, o programa de capacitação dos gestores 

responsáveis pelas contratações públicas, e o programa para estimular as entidades de apoio e 
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serviço a capacitarem as microempresas e empresas de pequeno porte visando a sua participação 

nos processos licitatórios.

Proposta de emenda do orçamento para o fortalecimento da subsecretaria do •	

empreendedorismo, das micro e Pequenas empresas, ligada à Secretaria do Desenvolvimento 

Econômico, Ciência e Tecnologia. A Subsecretaria está coordenando a elaboração do Estatuto 

Paulista das Micro e Pequenas Empresas, a consolidação da legislação e a regulamentação 

necessária ao cumprimento dos aspectos não tributários do da Lei Geral, além do Portal do 

Empreendedor, a implantação da Rede SIM e o SIL – Sistema Integrado de Licenciamento,

“ii Carta de são Paulo pelo empreendedorismo”.•	  Divulgação de manifesto em defesa de 

políticas públicas de apoio ao empreendedorismo, recomendadas pelas instituições que compõem 

a FREPEM. Os principais temas mencionados são: adequação do sistema de substituição tributária 

aos Micro e Pequenos Empresários; implementação da Lei Estadual Nº 13.122/2008, que dispõe 

sobre o tratamento simplificado e diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte, 

nas contratações realizadas no âmbito da Administração Pública Estadual; inclusão de disciplina 

sobre empreendedorismo no currículo do ensino fundamental, médio e técnico da rede pública 

do Estado de São Paulo; regulamentação do capítulo de inovação e acesso à tecnologia da Lei 

Geral das Micro e Pequenas Empresas (Projeto de Lei 355/2012); articulação e fortalecimento da 

Subsecretaria do Empreendedorismo, das Micro e Pequenas Empresas; ampliação do atendimento 

do Banco do Povo Paulista e dos programas de microcrédito produtivo orientado; divulgar e 

facilitar o acesso das MPEs aos Programas do Investe SP e do Desenvolve SP; sobre transição nas 

tabelas do Simples Nacional articular a aprovação do Projeto de Lei Complementar 221/2012, 

que tramita na Câmara dos Deputados, e que muda a forma de cálculo do valor devido do Simples 

Nacional conforme a renda da pessoa jurídica; para estímulo à competitividade da indústria 

combater a guerra fiscal entre estados e a guerra dos portos; ampliar os programas de apoio à 

inovação tecnológica; defender a redução das tarifas de energia elétrica; no âmbito municipal 

estimular e orientar as Prefeituras Municipais, para que, além de regulamentarem a Lei Geral 

implantem a Sala do Empreendedor, onde os empreendedores poderão receber atendimento e 

orientação empresarial; dar maior transparência às normas e legislações municipais voltadas ao 

empreendedorismo. 

indicação feita pelo deputado itamar borges, ao senhor Governador do estado•	  solicitando 

a adoção de providências para a regulamentação da Lei Estadual nº 13.122, de 7 de julho de 

2008, e Decreto nº 54.229, de 13 de abril de 2009, que dispõem sobre o tratamento simplificado 

e diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte, nas contratações realizadas no 

âmbito da administração pública estadual. A regulamentação deverá se efetivar com a publicação 

do plano anual de contratações públicas, o programa de capacitação dos gestores responsáveis 

pelas contratações públicas, e as iniciativas que o governo do estado deve adotar para estimular 

a participação das microempresas e empresas de pequeno porte nos processos licitatórios. 
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moção à exma. sra. Presidenta da república e ao Congresso nacional•	  a fim de que determine 

ao Ministro da Fazenda, ao Ministro da Educação e ao Ministro da Previdência Social que façam 

gestões junto ao Congresso Nacional para permitir a opção das cooperativas educacionais ao 

sistema de tributação do Simples Nacional (LC 123/2006). 

ofício ao dr. Clóvis Cabrera, Coordenador da Cat -•	  Secretária da Fazenda do Estado de São 

Paulo, reforçando pleito do Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados do Estado de São Paulo 

– SINDICARNES, para enfrentamento da guerra fiscal com os demais estados, relativos à tributação 

de ICMS dos produtos de carnes, embutidos e similares fabricados no Estado de São Paulo.

Ofício	 ao	 Dr.	 Guilherme	 Afif	 Domingos,	 vice-governador	 do	 Estado	 de	 São	 Paulo,•	  

manifestando apoio para que ele aceitasse o convite para assumir o Ministério das Micro e Pequenas 

Empresas. Na mensagem foi realçada a trajetória do Dr. Afif em defesa da desburocratização e 

das políticas de apoio aos pequenos negócios.

Criação de incubadoras de empresas de corretores de imóveis, na Capital e litoral •	

Paulista. O deputado Itamar Borges apresentou ao diretor técnico do Sebrae-SP, Ivan Hussni o 

pleito do presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, José Augusto Viana Neto 

para a criação de uma incubadora de empresas na capital, para atender os corretores de imóveis. 

Posteriormente pretende-se criar outra incubadora, com as mesmas características, no litoral 

paulista. As Incubadoras abrirão vagas para estagiários e formandos e também contribuirão para 

tirar muitos corretores da informalidade.

Mensagem	 ao	 Exmo	 Senhor	Ministro	 das	Micro	 e	 Pequenas	 Empresas	Guilherme	 Afif	•	

domingos apresentando os principais pontos da pauta das Micro e Pequenas Empresas, que 

estão sendo debatidas e encaminhadas, no âmbito da Frente Parlamentar do Empreendedorismo 

– FREPEM/ALESP. 

indicação ao exmo sr Governador Geraldo alckmin•	  para atender solicitação de representantes 

do segmento de remanufatura de cartuchos de impressoras, visando a alteração da Resolução 

SF-nº 105/2010 que define a relação de produtos da indústria de processamento eletrônico de 

dados, que desfrutam de incentivos para importação. Solicitou-se a extensão dos benefícios aos 

produtos usados pela indústria de remanufatura, tais como: cilindros e componentes de impressora 

a “laser”, revelador a base de negro-de-carbono ou de corante e resinas termoplásticas, com o 

objetivo de atender ao princípio da isonomia tributária entre os produtos eletrônicos importados e 

os produtos reciclados no estado de São Paulo.

Como resultado da indicação 3217 de 2013 de autoria da deputado itamar borges foi •	

expedida resolução SF Nº 84 DE 17/12/2013, Publicada no DOE em 18 dez 2013, que altera 

a Resolução SF-4/1998, de 16.01.1998 e retira da lista de beneficiados com alíquota de 12% 
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(ICMS) os cartuchos importados de tinta e de toner. Criando assim isonomia tributária para os 

recicladores brasileiros que não tinham esse benefício Isso já é uma conquista, mas ainda não é 

a ideal, principalmente porque os benefícios federais continuam, já que os cartuchos importados 

têm Impostos de Importação com alíquota 0% e IPI de 5%, quando as partes, como, por exemplo, 

o pó de Toner, 3707.90.21 paga 14% de Imposto de Importação e 15% de IPI, sem ter fabricação 

nacional. Assim a FEBRECI, com apoio do Dep. Itamar Borges, continuam solicitando ao governo 

do Estado, que o benefício de alíquota de 12% seja aplicado aos insumos 3707.90.21, 8443.99.32 

e 8443.99.39, pois ai haverá incentivo para a indústria de remanufatura de cartuchos laser e tinta 

no Estado de São Paulo.

indicação ao exmo sr Governador Geraldo alckmin,•	  para determinar aos órgãos competentes 

a elaboração de estudos e adoção de providências para que os novos prédios das FATECs 

abriguem novas incubadoras de empresas, e que sejam assessoradas pela Agência de Inovação 

INOVA Paula Souza, FATECs, SEBRAE ou CNPq. 

ofício ao deputado Federal Ângelo agnolin,•	  Presidente da Comissão de Desenvolvimento 

Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados, manifestando apoio ao “Programa de 

Aumento de Competividade Empresarial e Melhoria no Acesso a Capital de Crescimento, no âmbito 

do mercado de capitais brasileiro, Brasil mais Competitivo, matéria objeto do PL 6558/2013.” 

 

indicações tit.•	  Foram feitas três indicações de especialistas para as cadeiras de “juízes contribuintes” 

do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. As cartas foram destinadas ao Exmo 

Senhor Andréa Calabi, Secretário da Fazenda, pelo Deputado Itamar Borges, na qualidade 

de Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, e Presidente Da Frente Parlamentar do 

Empreendedorismo, da Assembleia Legislativa. Paulo Victor Vieira da Rocha, especialista em 

direito tributário, doutorando da USP e colaborador da FREPEM foi selecionado para o Tribunal 

de Impostos e Taxas – TIT, como juiz suplente.

Carta de referência do dep. itamar borges para o Prof dr José dornelas•	  participar do 

programa de Visiting Scholar no Instituto de Estudos da América Latina (ILAS) Columbia University 

– EUA. O prof. Dr. José Dornelas colaborador da FREPEM é um dos principais especialistas 

brasileiros em empreendedorismo, sendo autor de 17 livros sobre o tema e ainda empreendedor 

de negócios de sucesso no Brasil. Dornelas foi aceito no ILAS da Columbia University. Essa 

colaboração que se inicia em janeiro de 2014 será importante para as ações de promoção 

do empreendedorismo no Estado de São Paulo, haja vista que seu projeto de pesquisa visa o 

aperfeiçoamento da metodologia Fazendo Acontecer, de ensino de empreendedorismo aos jovens 

de 13 a 18 anos, que tem sido utilizado pela Secretaria da Educação, em 63 escolas estaduais 

de ensino médio integral.
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3 - Participação em eventos de assinatura ou lançamento de Projetos de interesse da 
FrePem:

ato do exmo sr Governador Geraldo alckmin no sesCon-sP, sobre baixa de empresas.•	  O 

Decreto assinado pelo Governador Alckmin na sede do SESCON-SP facilita a baixa da inscrição 

dos optantes pelo Simples Nacional no cadastro dos contribuintes do ICMS, que agora poderá ser 

feita pela internet e será homologada automaticamente pelo Estado. 

lançamento da escola do empreendedor Paulista no Palácio dos bandeirantes.•	  A Escola é 

uma parceria firmada entre a Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho (SERT) e a Fundação 

Padre Anchieta. Os cursos oferecidos são: Empreendedorismo na Prática; Atendimento ao Cliente; 

Consumidor e Fornecedor; Ações de Marketing; Formalização; Formação de Preços; Vendas e 

Ganhos; Gestão Financeira; Higiene e Segurança e Sustentabilidade e Comunidade.

evento no sesCon-sP para anúncio do programa Via rápida empresa e Posto da Junta •	

Comercial. Importante pleito dos empreendedores pela diminuição da burocracia foi anunciado 

na sede do SESCON-SP, com a presença do Governador Geraldo Alckmin, do presidente do 

SESCON-SP e AESCON-SP, Sérgio Approbato Machado Júnior e outras lideranças da FREPEM.

lançamento do projeto aluno empreendedor no Palácio dos bandeirantes.•	  O programa, 

da secretaria de Educação, oferece 2.280 bolsas para jovens atuarem aos finais de semana nas 

unidades participantes do Programa Escola da Família. Os alunos vão criar e comandar ações 

gratuitas sociais, culturais, esportivas entre outras atividades aos sábados e domingos. Para isso 

receberão benefícios mensais no valor de R$ 340, mais auxílio-transporte de R$ 52.

 

4 - seminários realizados pela FrePem: 

“ii seminário: empreendedorismo em são Paulo”•	  no auditório Franco Montora na ALESP, 

atividade de encerramento de atividades de 2012, da Frente Parlamentar do Empreendedorismo 

e Combate à Guerra Fiscal (FREPEM), com o objetivo de apresentar os desafios para 2013 e os 

avanços já alcançados. O Seminário presidido pelo dep. Itamar Borges, contou com a participação 

dos deputados federais Vaz de Lima e Mendes Thame da Frente Parlamentar de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas da Câmara dos Deputados, do vereador Floriano Pesaro presidente da 

Frente Parlamentar de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Cooperativas da Câmara Municipal 

de São Paulo, do secretário Especial do MEI da Prefeitura de São Paulo, Natanael Miranda dos 

Anjos, do presidente do SESCON-SP na gestão 2010-2012, José Maria Chapina Alcazar e dos 

prefeitos vencedores do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor: João Cury Neto, de Botucatu, 

e Jamil Akio Ono, de Andradina. Também fizeram apresentações técnicas: Sebastião Porto, da 

Secretaria da Educação, que falou da implantação da matéria sobre o Empreendedorismo nos 

currículos optativos das escolas de ensino médio integral no Estado.  O coordenador adjunto da 



26 relatÓrio de atiVidades outubro de 2012 a deZembro 2013

Coordenadoria da Administração Tributária, Edson Kondo falou das ações para tentar solucionar 

os problemas que as empresas que aderiram ao Simples Nacional enfrentam com a substituição 

tributária. Carlos Leony, da subsecretaria de Empreendedorismo, falou das medidas que o 

governo do Estado tem implementado para ajudar os empreendedores. Do SEBRAE Nacional, 

Afonso Marcondes anunciou o Termo de Referência sobre Compras Governamentais; o diretor 

do SEBRAE-SP, Ivan Husni divulgou o Guia do Prefeito Empreendedor; e Antonio Mendonça, 

diretor do Banco do Povo Paulista, falou sobre os planos de expansão da rede de Bancos do Povo 

para todos os municípios paulistas. Estavam presentes representantes de diversas entidades tais 

como: FIESP, FACESP, gestores municipais, SEBRAE, OAB-SP, ILP, Endeavor, Conselho Regional de 

Contabilidade do Estado de São Paulo - CRC, Desenvolve SP, Rede Paulista de Inovação, Agência 

UNESP de Inovação, UVESP, dentre outras.

seminário: “Guerra Fiscal: Previsão para acabar e encaminhamentos sobre substituição •	

tributária”, 27 de Junho no auditório do SESCON-SP. Fizeram parte da mesa os Deputados 

Itamar Borges e Victor Sapienza; o presidente do SESCON-SP, Sérgio Approbato Machado 

Júnior; o coordenador da CAT/ Secretaria da Fazenda, José Clóvis Cabrera; o vice-presidente da 

FACESP, Roberto Mateus Ordine; o presidente do Conselho das Micro e Pequenas Empresas da 

FECOMÉRCIO, Paulo Feldman; o diretor do departamento da micro, pequena e média indústria 

da FIESP, Cláudio Miquelim; e o consultor do SEBRAE-SP, Paulo Melchor. Itamar Borges fez um 

balanço dos dois anos e meio de atuação da FREPEM, e destacou a crescente participação das 

entidades, nos debates, proposições e encaminhamentos realizados. O Coordenador da CAT/ 

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, José Clóvis Cabrera, realizou uma apresentação 

sobre a crise federativa e a guerra fiscal e sugeriu a criação de um grupo de trabalho para estudar 

alternativas de solução tributária para as Micro e Pequenas Empresas.

mesa diretora do seminário “microcrédito para o empreendedor Paulista”.
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5 - debates na tV assembleia:

debate tV alesP para o lançamento do guia abC do Candidato empreendedor,•	  uma 

publicação do SEBRAE-SP em parceria com a Frente Parlamentar do Empreendedorismo da ALESP, 

da UVESP e do CEPAM destinada aos candidatos a prefeito e vereadores dos 645 municípios do 

estado de São Paulo. Participaram do debate: deputado Itamar Borges com os prefeitos municipais 

de Sorocaba, Vítor Lippi, de São Sebastião da Grama, Emílio Bizon, e o gerente de Políticas 

Públicas do SEBRAE-SP, Júlio Durante.

 

Programa assembleia debate na tV alesP•	  para tratar de políticas públicas em prol da 

competitividade das empresas paulistas com o diretor da Investe São Paulo, Sérgio Costa, o diretor 

da ABIMAQ, Carlos Pastoriza, o presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis 

- SESCON-SP, Sérgio Approbato Machado Júnior, e o deputado Itamar Borges. Nesta mesma 

data, a convite do Deputado Itamar Borges, o presidente Sérgio Approbato, foi recebido pelo 

presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Samuel Moreira. Na visita 

foi abordada a parceria do SESCON-SP com a Assembleia Legislativa para a operacionalização 

da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Combate à Guerra, também foi discutida a Sessão 

Solene em homenagem aos profissionais da contabilidade, quando foi lançado o selo do Ano 

Internacional da Contabilidade.

debate: agora é lei da tV alesP,•	  sobre a Lei 15.099/2013, que dispõe sobre programas 

específicos de inovação tecnológica para as micro e pequenas empresas. O programa contou com a 

seminário: “Guerra Fiscal: Previsão para acabar e encaminhamentos sobre substituição tributária”, 27 
de Junho de 2013 no auditório do sesCon-sP. Fizeram parte da mesa (da esquerda para a direita): 
o vice-presidente da FaCesP roberto mateus ordine; o consultor do sebrae-sP, Paulo melchor; o 
deputado Victor sapienza; o deputado itamar borges; o presidente do sesCon-sP, sérgio approbato 
machado Júnior; o coordenador da Cat/ secretaria da Fazenda, José Clóvis Cabrera; o presidente do 
Conselho das micro e Pequenas empresas da Fecomércio, Paulo Feldman; e o diretor do departamento 
da micro, pequena e média indústria da FiesP, Cláudio miquelim.
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participação do deputado Itamar Borges, presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e 

da Guerra Fiscal, e autor da Lei, do presidente do SESCON-SP, Sérgio Approbato Machado Júnior, 

e do consultor de políticas públicas do SEBRAE-SP, Júlio César Durante. A Lei foi sancionada pelo 

governador Geraldo Alckmin, e determina que entidades como agências de fomento, instituições 

científicas e tecnológicas e núcleos de inovação tecnológica deverão aplicar no mínimo 20% do 

orçamento destinado à inovação, nas microempresas e empresas de pequeno porte.

Programa assembleia debate na tV alesP.•	  Tema: inovação tecnológica nas micro e pequenas 

empresas paulistas. Entrevistados: deputado Itamar Borges, presidente da Frente Parlamentar 

do Empreendedorismo; Marco Reis, diretor do DEMPI, Departamento da Micro, Pequena e 

Média Indústria da FIESP e Milton Luiz de Melo Santos, presidente da Desenvolve-SP, Agência de 

Desenvolvimento Paulista.

6 - sessões solenes realizadas pela FrePem na assembleia legislativa.

Sessão Solene em Homenagem aos Contabilistas e lançamento do Selo: 2013 - Ano da •	

Contabilidade. Por iniciativa do deputado Itamar Borges, Presidente da Frente Parlamentar do 

Empreendedorismo e da Guerra Fiscal, foi realizada em 27 de maio, na Assembleia Legislativa, 

a Sessão Solene em homenagem ao Dia do Contabilista, comemorado em 25 de abril. Além 

do deputado Itamar Borges, fizeram parte da mesa o deputado Edson Ferrarini; o presidente  

do SESCON-SP e da AESCON-SP, Sérgio Approbato Machado Júnior; o presidente do CFC 

Juarez Domingues Carneiro; o presidente da FENACON, Valdir Pietrobon; o presidente da IFAC, 

Warren Allen; o presidente do IBRACON, Eduardo Augusto Pocetti; e o presidente do CRC SP, 

Luiz Fernando Nóbrega. Durante a cerimônia, também foi lançada a campanha 2013 - Ano da 

Contabilidade no Brasil. No encerramento da Sessão Solene, importantes personagens do setor 

contábil foram homenageados.

sessão solene na assembleia legislativa, em Homenagem aos Contabilistas e lançamento do selo: 
2013 - ano da Contabilidade.
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em homenagem ao aniversário do CrC -•	  Conselho Regional de Contabilidade realizou-se na 

Assembleia Legislativa de São Paulo, uma Sessão Solene especial por iniciativa do deputado Alex 

Mamente, com a participação do deputado Itamar Borges e vários integrantes da FREPEM.

sessão solene para Comemorar 40 anos da embrapa.•	  Por iniciativa do deputado Itamar Borges, 

presidente da FREPEM, a Assembleia Legislativa homenageou o transcurso do 40º aniversário 

da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). A sessão solene recebeu o diretor-

presidente da Embrapa, Maurício Lopes, a secretária estadual de Agricultura, Mônika Bergamaschi 

e o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, entre outras personalidades. Criada em 26 

de abril de 1973, com a missão de viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação 

para a sustentabilidade da agricultura, a empresa teve papel fundamental no desenvolvimento da 

agropecuária no Brasil, transformando o país em um dos líderes mundiais em tecnologias para a 

agricultura tropical. Em São Paulo, a Embrapa está representada por seis unidades de pesquisa e de 

serviços e um escritório de negócios, nos municípios de Campinas, Jaguariúna e São Carlos. Apenas 

no Estado de São Paulo, são 615 empregados, dentre os quais 206 pesquisadores e centenas de 

colaboradores, entre estagiários e bolsistas, atuando nas unidades Gestão Territorial, Informática 

Agropecuária, Instrumentação, Meio Ambiente, Monitoramento por Satélite e Pecuária Sudeste.

Por iniciativa do deputado itamar borges, presidente da FrePem, a assembleia legislativa homenageou 
o transcurso do 40º aniversário da empresa brasileira de Pesquisa agropecuária (embrapa). a sessão 
solene recebeu o diretor presidente da embrapa, maurício lopes, a secretária estadual de agricultura, 
mônika bergamaschi e o ex-ministro da agricultura, roberto rodrigues, entre outras personalidades.
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7 - Participação em fóruns, debates, palestras e eventos externos:

CoseC - Conselho de Economia da FIESP- Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O COSEC 

é presidido pelo ex-ministro Delfin Neto e é integrado pelos principais líderes empresariais brasileiros, tem 

reuniões mensais. O Deputado  Itamar Borges, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, CAE/

ALESP é convidado especial e participa da mesa diretora das reuniões.

CosCeX –•	  Conselho Superior de Comércio Exterior da FIESP. Presidente: Rubens Antonio Barbosa 

e Vice-Presidente: Roberto Giannetti da Fonseca. O Deputado Itamar Borges é convidado especial 

e participa da mesa diretora das reuniões.

Fórum Permanente das microempresas e empresas de Pequeno Porte do mdiC.•	  Representante 

da FREPEM apresentou o Programa de Educação Empreendedora no comitê temático Rede de 

Disseminação, Informação e Capacitação, coordenada pela Confederação das Associações 

Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), em Brasília, DF. 

debate sobre o Projeto de lei 1.572, de 2011, do novo Código Comercial brasileiro,•	  na 

Assembleia Legislativa. Coordenada pelo deputado federal Vicente Cândido (PT/SP) o debate foi 

organizado em parceria com a FREPEM.

 

debate sobre iCms - substituição tributária.•	  Organizado pela FREPEM na ALESP. Tratou do 

aumento entre o imposto pago no Simples Nacional e o que é pago via substituição tributária, que 

se aproxima de 700%, dependendo do local e do produto. O problema afeta mais de 2 milhões 

de empreendimentos do setor de comércio e serviços que estão entre as cerca de 5 milhões de 

empresas do Simples Nacional. O evento teve grande repercussão e foi muito importante para 

o aprofundamento das discussões e busca de solução. Foi proposto que ICMS pago pelas MPEs 

na forma de substituição, além do valor previsto nas tabelas do Supersimples seja creditado às 

empresas, para que elas adquiram mercadorias, insumos e promovam a inovação tecnológica em 

seus processos. Outra opção é a criação de um “Fator ST” a ser debatido com os demais estados 

da Federação nas reuniões do CONFAZ. Participaram especialistas, empresários e representantes 

da SEFAZ.

Participação de Consultor da FrePem no Grupo de trabalho da secretaria estadual da •	

educação, instituído pela res. se 47, de 27/4/2012, que elaborou o Plano estadual de 

educação Empreendedora. O GT elaborou planejamento dos cursos/disciplinas de empreendedorismo 

realizados em 2013 pela SEE. As metas planejadas estão sendo alcançadas, e para a efetiva 

institucionalização do Programa é necessário: Regulamentação por Decreto do Governador do 

Programa de Educação Empreendedora para o Ensino Médio; nomeação/designação da Unidade 

Gestora do Programa – conforme previsto no item 7 do referido Plano; criação, a partir da Unidade 

Gestora, do Núcleo de Formação do Programa no Estado de São Paulo. 
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Pesquisa sobre a possibilidade das cooperativas de educação•	  desfrutar dos benefícios do 

SIMPLES NACIONAL. Segundo parecer da Receita Federal as sociedades cooperativas não podem 

optar pelo Sistema Integrado de Pagamento de Imposto e Contribuições das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte (Simples), porque são regidas por lei própria que estabelece tratamento 

especial perante a legislação do imposto de renda. As sociedades cooperativas (exceto as de 

consumo) não poderão aderir ao Simples Nacional. Buscando uma solução foi enviada uma 

Moção da Assembleia Legislativa para a Presidente da República e aos Ministros da Fazenda, MEC 

e Previdência apelando para que equipare as Cooperativas Educacionais às Escolas particulares 

que se enquadram no regime do Simples Nacional. Também foi proposto ao deputado Federal 

Vaz de Lima e ele apresentou PL que está em tramitação na Câmara dos Deputados.

23º eesCon - encontro das empresas de serviços Contábeis do estado de são Paulo•	  

que aconteceu na cidade de Campos do Jordão. O encontro, realizado a cada dois anos pelo 

SESCON-SP, é considerado o maior evento da classe empresarial contábil do Estado de São 

Paulo. O deputado Itamar Borges participou da mesa de abertura dos trabalhos.

Palestra na Câmara municipal de Paulínia:•	  Representante da FREPEM apresentou “Políticas 

Públicas para Empreendedores”, como parte da programação do II ENCONTRO ACADÊMICO 

DA FACP – Faculdade de Paulínia.

 

Congresso da Pequena indústria – FiesP/demP.•	  deputado Itamar Borges participou da 

cerimônia de abertura do VII Congresso da Micro e Pequena Indústria (MPI), promovido pela 

FIESP e CIESP, que tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento das micro e pequenas 

indústrias, promovendo debates, palestras e seminários sobre temas relevantes para o segmento. 

 

Posse do Presidente da FaCesP:•	  O presidente da FREPEM, deputado Itamar Borges participou 

da solenidade de posse do presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de 

São Paulo (Facesp), Rogério Amato, e dos diretores e conselheiros para o biênio 2013/2015. O 

evento, realizado no Clube Monte Líbano, teve a presença da presidente da República, Dilma 

Rousseff, do vice-presidente Michel Temer, do governador Geraldo Alckmin e do prefeito de São 

Paulo, Fernando Haddad, além de outras autoridades. A Federação das Associações Comerciais 

do Estado de São Paulo (Facesp) é parceira ativa da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. 

Foi fundada em 16 de setembro de 1963, com o objetivo de unir o empresariado paulista e 

aumentar a participação do interior do Estado nas decisões. Hoje, a Facesp conta com mais de 

400 entidades paulistas associadas.  
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exposição Cietec/Fecomércio.•	  Deputado Itamar Borges participou da abertura da EXPOCIETEC 

2012 - Exposição e Conferência de Inovação e Empreendedorismo de Base Tecnológica, na 

sede da Federação do Comércio em São Paulo. O CIETEC integra a FREPEM e tem parceria 

com: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo – 

SDECT, Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas de São Paulo – SEBRAE-SP, Universidade 

de São Paulo – USP,  Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN e Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas – IPT, tendo como missão incentivar o empreendedorismo e a inovação tecnológica 

e apoiar a criação, fortalecimento e consolidação de empresas e empreendimentos inovadores, 

de base tecnológica. O Cietec dispõe de infraestrutura física e operacional para apoiar cerca de 

130 empresas de base tecnológica. 

Feira do empreendedor sebrae-sP.•	  O deputado Itamar Borges participou na abertura da Feira 

do Empreendedor 2012, no Expo Center Norte, em São Paulo. 

Palestra de João dória aos Jovens empreendedores da FiesP•	  na reunião do Comitê de 

Jovens Empreendedores – CJE- da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP). 

Homenagem ao Presidente da FrePem pelo CrC.•	  O presidente da Frente Parlamentar do 

Empreendedorismo, deputado Itamar Borges, recebeu homenagem durante a comemoração dos 

66 anos de instalação do CRC-SP Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. 

O evento contou com as presenças do presidente do CRC, Luiz Fernando Nóbrega, com o então 

sérgio approbato, rogério amato e itamar borges
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presidente do SESCON-SP na gestão 2010-2012, José Maria Chapina Alcazar, com o deputado 

federal, Arnaldo Faria de Sá.

solenidade de posse da diretoria do sesCon-sP e aesCon-sP,•	  o deputado Itamar 

Borges, presidente da FREPEM falou em nome dos deputados estaduais presentes, ressaltando 

a importância das empresas de serviços contábeis no desenvolvimento econômico do País e dos 

esforços que o SESCON-SP tem feito na prestação de serviços de qualidade, na valorização das 

categorias representadas e na melhoria do ambiente empreendedor no País. E em seu discurso 

afirmou: “Nesta dupla festa, de aniversário de 64 anos do SESCON-SP e solenidade de posse da 

nova diretoria presenciamos, não apenas a renovação da diretoria vitoriosa, liderada pelo José 

Maria Chapina Alcazar e agora pelo Sérgio Approbato Machado Júnior, mas principalmente, a 

manifestação de força e grandeza da entidade!”. Também citou a parceria com o Sindicato e colocou 

tanto a Assembleia Legislativa de São Paulo como a Frente Parlamentar do Empreendedorismo à 

disposição das entidades para novas iniciativas. “Certamente, com a nova diretoria, novos passos 

serão dados e novas vitórias abraçadas”, destacou o parlamentar.

 •	 Participação	em	evento	para	entrega	de	certificados	aos	professores	que foram capacitados 

pelo programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos, na sede do SEBRAE- SP, com a presença 

do secretário da Educação do Estado de São Paulo, Herman Voorwald. O evento contou também 

com as presenças do presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE-SP, Alencar Burti, do 

diretor-superintendente da entidade Bruno Caetano, do Diretor Técnico Ivan Hussni, do Diretor 

de Administração e Finanças, Pedro Rubez Jehá, gerentes, assessores e técnicos do SEBRAE e da 

Secretaria da Educação, além de 110 dos formandos que representaram os 1467 professores que 

receberam o certificado de conclusão do curso. 
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Participação do iV encontro estadual de agentes Públicos,•	  ocorrido no Auditório Paulo 

Kobayashi, na Assembleia legislativa, organizado pelo Instituto do Legislativo Paulista - ILP e da 

União dos Vereadores do Estado de São Paulo – UVESP. 

apresentação na associação Comercial distrital lapa da Capital.•	  Atendendo ao convite 

do diretor superintendente Dimitrie Josif Gheorghiu o Deputado Itamar Borges, na qualidade 

de presidente da FREPEM foi o palestrante do 3º Encontro “Conversando com Líderes”. A 

reunião contou com a participação de dezenas de líderes empresariais dos setores do comércio, 

serviço e indústria da região do Bairro da Lapa e discutiram como a Frente Parlamentar do 

Empreendedorismo pode ampliar a mobilização para apoio aos empreendedores. O subprefeito 

da Lapa, Ricardo Airut Pradas, também presente à reunião ressaltou a importância de melhorar o 

ambiente empreendedor em São Paulo e anunciou que uma das primeiras medidas que irá tomar 

será a implantação da Sala do Empreendedor na Lapa. 

Palestra: “a sinergia entre os rotarianos e o Poder Público em Prol do empreendedorismo.”•	  

Proferida pelo deputado Itamar Borges no Rotary Club São Paulo Nove de Julho, com sugestões 

de possíveis iniciativas do Rotary Club em parceria com o Poder Público para estimular os jovens 

a realizarem projetos que impactam em suas comunidades. 

encontro de agentes públicos sobre lei Geral e desenvolvimento regional em são José •	

do rio Preto promovido pelo sebrae. O encontro regional reuniu representantes de 45 

municípios, entre prefeitos, vereadores e secretários da região de São José do Rio Preto, no Centro 

de Convenções da Acirp. Bruno Caetano, diretor superintendente do Sebrae-SP explicou aos 

prefeitos, vereadores e empresários como o Sebrae-SP pode auxiliar na criação de um ambiente 

propício ao fortalecimento das MPEs. Representando o deputado Itamar Borges o Consultor 

do SESCON-SP e secretário executivo da FREPEM, Silverio Crestana, fez uma exposição das 

iniciativas que a Frente Parlamentar está realizando em parceria com as entidades empresariais, 

universidades e agências de fomento em prol das micro e pequenas empresas. 

solenidade alusiva ao dia do Contabilista,•	  no Sindicato dos Contabilistas de São Paulo - 

SINDICONT-SP.

 

Posse do ministro das mPes.•	  O presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da 

Guerra Fiscal, acompanhado de líderes empresariais de SP participou,  no Palácio do Planalto 

em Brasília, da posse de Guilherme Afif Domingos como ministro da Micro e Pequena Empresa. 

O evento foi muito prestigiado e contou com a presidente Dilma Rousseff, governador Geraldo 

Alckmin, o ex-prefeito de São Paulo e presidente do PSD Gilberto Kassab, além de ministros, 

senadores, deputados, lideranças políticas e empresariais. O Ministério formula e coordena a 

implantação das políticas de apoio às micro e pequenas empresas, segmento fundamental para 

a geração de empregos e o desenvolvimento da economia brasileira. 
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solenidade dia do Contabilista CrC.•	  O presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo 

participou em, 14 de maio, da Sessão Solene em homenagem ao Dia do Contabilista, realizada na 

sede do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo. Além do deputado Itamar Borges, e do 

Ministro da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos, fizeram parte da mesa do evento 

os deputados federais, Arnaldo Faria de Sá e Walter Ihoshi; o presidente do CRC – SP, Luiz Fernando 

Nóbrega; o presidente do SESCON-SP e da AESCON-SP, Sérgio Approbato Machado Júnior; 

Sérgio Prado Mello, representando o Conselho Federal de Contabilidade; José Serafim Abrantes, 

representando os ex-presidentes do CRC; e Paulo Henrique Shoueri, representando a FIESP.

reunião na FiesP/ConJur,•	  coordenada pelo deputado federal Vicente Cândido e deputado 

estadual Itamar Borges com o objetivo de organizar uma jornada de seminários sobre o Projeto 

de Lei nº. 1.572/11do novo Código Comercial do Brasil. Também participaram da reunião o 

professor Fábio Ulhoa Coelho, Oziel Estevão diretor do Dejur, Romeu Bueno de Camargo, assessor 

jurídico da Fecomércio, Armando Rovai, conselheiro da OAB-SP, Paulo Melchor do Sebrae-SP, 

representantes do Ministério Público, universidades, e outros organizadores da jornada. 

R•	 eunião/café da manhã promovida pela Frente Parlamentar da micro e Pequena empresa 

do Congresso nacional, com a presença do ministro da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif 

Domingos. O presidente do SESCON-SP, Sérgio Approbato Machado Júnior, participou do evento e 

representou a Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Combate à Guerra Fiscal, da Assembleia 

o presidente da FrePem participou, da sessão solene em homenagem ao dia do Contabilista, 
realizada na sede do Conselho regional de Contabilidade de são Paulo. também participaram o 
Ministro	da	Micro	e	Pequena	Empresa,	Guilherme	Afif	Domingos,	os	deputados	federais,	Arnaldo	Faria	
de sá e Walter ihoshi; o presidente do CrC – sP, luiz Fernando nóbrega; o presidente do sesCon-sP 
e da aesCon-sP, sérgio approbato machado Júnior; sérgio Prado mello, representando o Conselho 
Federal	de	Contabilidade;	José	Serafim	Abrantes,	representando	os	ex-presidentes	do	CRC;	e	Paulo	
Henrique shoueri, representando a FiesP.
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Legislativa, presidida pelo deputado estadual Itamar Borges. O ministro falou aos parlamentares 

e representantes de entidades do empreendedorismo e representantes governamentais. Uma das 

principais propostas apontadas pelo ministro é o aprimoramento do Simples Nacional, como, por 

exemplo, a criação de um regime de transição para as empresas que acabam ultrapassando o teto 

do sistema, universalização do acesso a Simples, fim da Substituição Tributária.

 

sessão solene organizada pela Câmara municipal de são Carlos em homenagem à •	

embraPa. O secretário executivo da FREPEM, Silverio Crestana, compôs a mesa da sessão 

juntamente com: Presidente da Câmara Municipal- Marquinho Amaral, Prefeito Municipal - Paulo 

Altomani, Secretária de Estado da Agricultura - Mônika Bergamaschi, João Mullher representando 

deputado Federal Newton Lima, Waldir Lopes e Ladislau Martin - diretores da Embrapa, Flávio 

Plentez - representante do MCT. 

72ª reunião do Conselho superior de economia (CoseC) da FiesP.•	  A reunião contou com 

a apresentação do Economista-Chefe e diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos do Bradesco 

Octavio de Barros, intitulada “Principais Desafios Brasileiros: Demografia, Mercado de Trabalho e 

Jazidas Inexploradas de Produtividade”.

“seminário da Comissão especial do Código Comercial da Câmara dos deputados”,•	  

realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP). A coordenação 

do Seminário foi do ex-ministro Sydney Sanches, presidente do Conselho Superior de Assuntos 

Jurídicos (Conjur) da FIESP. Também participaram da abertura e dos debates: deputado Vicente 

Cândido (PT/SP), Autor do projeto de lei 1572/11; deputado federal Arnaldo Faria de Sá (PTB/

SP), Membro Titular da Comissão Especial; Deputado Federal Paes Landim (PTB/PI), Relator-Geral 

Participação do Presidente da Frepem na reunião mensal do CoseC- Conselho de economia da FiesP - 
Federação	das	Indústrias	do	Estado	de	São	Paulo.	O	COSEC	é	presidido	pelo	ex-ministro	Delfin	Neto	e	
é integrado pelos principais líderes empresariais brasileiros.
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da Comissão Especial do Código Comercial; Fábio Ulhoa Coelho, Coordenador da Comissão de 

Juristas do novo Código Comercial; Oziel Estevão, Diretor Titular Adjunto da FIESP e do CIESP; 

Ex-Ministra Ellen Gracie vice-presidente do Conselho Superior de Assuntos Jurídicos (Conjur) da 

Fiesp. O seminário contou com mais de uma centena de participantes.

Posse da diretoria da Junta Comercial, presidida pelo dr. armando rovai.•	  Em evento bastante 
concorrido, mais de 250 pessoas prestigiaram a posse de Armando Rovai, com a presença do 
Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico Rodrigo Garcia, Promotores, Procuradores, 
presidente da OAB-SP, Sr Alencar Burti do Sebrae-SP, Sr Milton dos Santos da Desenvolve SP, 
professores, advogados, vogais, e outros.

Cerimônia de abertura da 23ª Convenção dos Contabilistas do estado de são Paulo •	

(Convecon), no Palácio das Convenções do Anhembi, com a participação do deputado Itamar 

Borges, presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo.

debate sobre o Projeto do Código Comercial -•	  Seminário da Comissão Especial do Código 

Comercial da Câmara dos Deputados, realizado na sede da FECOMERCIO, em São Paulo. O 

deputado Itamar Borges mediou o painel “Microempresa e Empresa de Pequeno Porte”. Também 

estiveram presentes ao evento os deputados Federais Arnaldo Faria de Sá, Vicente Cândido (autor 

do Projeto) e Paes Landim (relator do Projeto), Manuel Henrique Farias Ramos, vice-presidente 

da FECOMERCIO, Fábio Uchoa Coelho, coordenador da Comissão de Juristas da Comissão 

Especial do Código Comercial e aproximadamente duas centenas de advogados, professores e 

empresários interessados no tema.

 

sessão solene de entrega do título de Cidadão Paulistano ao presidente do Conselho •	

regional de Contabilidade de são Paulo (CrC), luiz Fernando nóbrega. O deputado 

Itamar Borges, participou da sessão presidida pela vereadora Edir Sales, propositora da honraria, 

na Câmara Municipal de São Paulo. O concorrido evento também contou com a participação do 

presidente do SESCON-SP, Sérgio Approbato Machado Júnior e outras lideranças empresariais.

 

são Paulo skills 2013, realizado no Pavilhão de exposições Parque do anhembi.•	  Participação 

do deputado Itamar Borges, presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Combate 

à Guerra Fiscal, juntamente com o presidente da FIESP, Paulo Skaf, na abertura do São Paulo 

Skills 2013. O evento é a maior competição do ensino técnico e profissionalizante do estado, 

além disso, conta com atividades simultâneas como o Inova Senai-SP, o Desafio de Ideias e o 5º 

Torneio Sesi-SP de e o Festival do Empreendedorismo (Festemp), evento dedicado à educação 

empreendedora, com programas de capacitação, palestras e debates. 

Viii Congresso da micro e Pequena industria FiesP.•	  Participaram da abertura: Paulo Skaf, 

Presidente da FIESP e do CIESP; Itamar Borges, Deputado Estadual - Presidente da Frente Parlamentar 
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do Empreendedorismo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo; Rafael Cervone Netto, 

1º vice-presidente do CIESP; José Levi Mello do Amaral Junior, Chefe da Assessoria Jurídica da 

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, representando o Ministro 

Guilherme Afif Domingos; Floriano Pesaro, Vereador - Presidente Frente Parlamentar em Defesa 

das Microempresas, das Empresas de Pequeno Porte, dos Microempreendedores Individuais 

e das Cooperativas da Câmara Municipal de São Paulo; Milton A. Bogus, Diretor Titular do 

Departamento da Micro, Pequena e Média Indústria; Demilson Garcia Souza, Superintendente 

Regional do Banco do Brasil; Paulo José Galli, Superintendente da Caixa Econômica Federal 

de São Paulo; Milton Luiz de Melo Santos, Presidente da Agência de Desenvolvimento Paulista 

-- Desenvolve SP. 

seminário são Paulo Cidade da inovação, na FiesP. •	 O seminário fez parte das atividades da 10ª 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com o objetivo de mobilizar autoridades públicas, empresários, 

executivos, pesquisadores e estudantes em torno de temas e atividades de Ciência e Tecnologia (C&T), 

em especial aqueles relacionados ao empreendedorismo, criatividade e atitude científica.

iV simpósio nacional de direito empresarial:•	  O Grande Papel da Pequena e Média Empresa. 

Participação do Consultor representando a FREPEM, realizado no Instituto Internacional de 

Ciências Sociais (IICS). Palestra Inaugural – O tratamento constitucional das micro e pequenas 

empresas por Ives Gandra da Silva Martins. Painel 1 – O estatuto jurídico das micro, pequenas 

e médias empresas, presidente: Sydney Sanches, Expositores: Adriana Pugliesi Sérgio Campinho, 

debatedor: Marcelo Vieira von Adamek.



Frente Parlamentar do emPreendedorismo e Combate à Guerra FisCal - FrePem 39

Visita do deputado itamar borges à 2ª mostra de idÉias e inoVaÇÕes maCKenZie –•	  2ª 

MACK-MIDI atividade técnico-cultural que visa a exposição pública de projetos e ideias inovadoras 

que demonstrem originalidade, criatividade, inovação, sustentabilidade, empreendedorismo 

e responsabilidade social. É voltado para alunos de graduação e pós-graduação e para 

empreendedores da incubadora de empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

expocietec 2013.•	  O deputado Itamar Borges, participou e palestrou na abertura da II Expocietec 

2013 - Feira e Exposição de Inovação e Empreendedorismo de Base Tecnológica. Evento para 

quem quer se aproximar e fazer negócios com o mundo na inovação. Uma correalização do 

Cietec (Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia) e da FecomercioSP (Federação do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo). Com expositores nas áreas de 

Biotecnologia, Tecnologia da Informação, Medicina & Saúde, Meio Ambiente, Eletroeletrônica e 

Química. A exposição contou com mais de com mais de 50 startups, palestras de cases de sucesso, 

debates sobre patentes e propriedade intelectual, internacionalização de empresas, regulamentação 

na área da saúde, tendências no mercado de games, ensino à distância etc. Estiveram presentes 

autoridades, representantes de instituições e o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência 

e Tecnologia – Rodrigo Garcia. Na ocasião o Deputado Itamar Borges pleiteou a retomada do 

programa de apoio às Incubadoras de Empresas no estado de São Paulo.

6º mutirão de microcrédito, realizado no Palácio dos bandeirantes.•	  O Deputado Itamar 

Borges participou da Premiação do 6º Mutirão de Microcrédito do Banco do Povo Paulista. O 

evento premiou as unidades do Banco do Povo Paulista que mais emprestaram recursos. Também 

participaram do evento os secretários Tadeu Morais, Emprego, e David Zaia, Gestão pública; o 

diretor executivo do Banco do Povo, Antonio Mendonça; o prefeito de Avaré Paulo Dias Novais 

Filho; o vice-presidente da Febraban, Wilson Roberto Levorato; e o representante do Banco do 

Brasil, Evaldo Fabiano Borges.

Presidente da Frepem participa do 6º mutirão de microcrédito, realizado no Palácio dos bandeirantes.
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23ª reunião Plenária do Fórum Permanente das mPes, no auditório nereu ramos,•	  na 

Câmara dos Deputados em Brasília. O presidente do Fórum Permanente das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte, ministro-chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme 

Afif Domingos coordenou a reunião com a presença de vários deputados federais, do presidente 

do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Luiz Barreto, do presidente 

do SESCON-SP e da AESCON-SP Sérgio Approbato Machado Júnior, além de outros líderes do 

segmento das micro e pequenas empresas. Em seguida os participantes do Fórum acompanharam 

a votação na Comissão Especial criada pela Câmara dos Deputados para analisar a matéria/

substitutivo do relator, deputado Cláudio Puty (PT-PA), aos Projetos de Lei Complementar 

221/12 e 237/12, que alteram a Lei do Supersimples. Puty incluiu no texto a universalização do 

enquadramento no regime tributário do Supersimples. Outra reivindicação atendida pelo relator 

é o fim da chamada substituição tributária para as micro e pequenas empresas. Outro avanço 

é a criação do cadastro único nacional para as micro e pequenas empresas, que substituirá as 

demais inscrições federais, estaduais ou municipais, que corresponderá ao Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica (CNPJ). Com a aprovação na comissão especial, a proposta segue para votação 

no Plenário da Câmara.

sessão solene na assembleia legislativa do estado de são Paulo em homenagem aos contabilistas. da 
esquerda para direita, vereadora da cidade de sP, edir sales (Psd-sP), adelino dias Pinho presidente 
da 5ª seção regional do ibracon - instituto dos auditores independentes do brasil; deputado itamar 
borges (Pmdb-sP) proponente e presidente da sessão; eduardo Pocetti, presidente nacional do 
ibracon, e os deputados federais, arnaldo Faria de sá (Ptb-sP) e Walter ihoshi (Psd-sP).
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8 - Palestras e Cursos realizados pela FrePem:

Curso “Vendendo para o estado —•	  como participar de licitações públicas”, organizado em 

parceria com o Instituto do Legislativo Paulista- ILP/ALESP, sobre o processo licitatório, permitindo 

que o micro e pequeno empresário possam participar do processo com segurança. O deputado 

Itamar Borges, proferiu aula inaugural do curso ministrado pelo Procurador da ALESP, Dr. Juliano 

Henrique da Cruz Cereijido. Dentre mais de 160 inscritos foram selecionados 40 participantes, 

que ao final fizeram boa avaliação do Curso.

2º Curso “Vendendo para o estado — como participar de licitações públicas”•	  Em parceria 

com o instituto do legislativo Paulista (ilP). O curso gratuito, com carga horária de doze horas, 

divididas em dois módulos, foi ministrado nos dias 06 e 07 de junho, no ILP, das 9 às18 horas, pelo 

Dr. Juliano Henrique da Cruz Cereijido, procurador da Assembleia Legislativa. Aproximadamente 

40 alunos participaram e demonstraram muito interesse pelo curso.

Palestra “as Vantagens do empreendedorismo para a sua Cidade”•	  proferida pelo deputado 

Itamar Borges, Presidente da FREPEM, no 13º Congresso do Turismo Paulista, com o patrocínio da 

Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, no Pavilhão Vera Cruz São Bernardo do Campo – SP. 

Palestra de prestação de contas pelo deputado itamar borges•	  às entidades e imprensa em 

São José do Rio Preto, ocorrida na Associação Comercial e Industrial daquele município. 

o deputado itamar borges, proferiu aula inaugural do curso “Vendendo para o estado — como 
participar de licitações públicas” em parceria da FrePem com o instituto do legislativo Paulista (ilP). 
ministrado pelo Procurador da alesP, dr. Juliano Henrique da Cruz Cereijido.
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Palestra sobre “empreendedorismo e Gestão Pública”•	  apresentada pelo deputado Itamar 

Borges, na II Quinzena do Empresário - 22 de agosto de 2013 – Novo Horizonte, organizado pela 

Associação Comercial e Industrial de Novo Horizonte.

 

9 - Visitas recebidas, reuniões institucionais e de trabalho da FrePem:

Vi•	 sita do superintendente nelson l. G. Vieira rocha e a Gerente de Políticas Públicas 

lamisse do sebrae-am à Assembleia Legislativa de São Paulo, para conhecer e se integrar às 

atividades da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. 

reunião com davi sales e dirigentes da rede Paulista de inovação - rPi –•	  Temas tratados: 

Projeto de Pré-incubação aos estudantes das ETCs ligados ao Centro Paula Souza; Feira de 

Inovação em Americana. 

reunião interna com deputado itamar borges •	 para discutir e planejar as ações da FREPEM; 

analisar resultado das eleições municipais e articulações do mandato parlamentar com vistas aos 

dois próximos anos; definição dos expositores para o Debate sobre Substituição Tributária; curso 

de Compras Públicas; PL inovação tecnológica; e emendas no orçamento estadual para 2013.

reunião com o deputado itamar borges,•	  presidente da FREPEM, Júlio C. Durante e Paulo 

Melchor, consultores do SEBRAE-SP, para organização dos encontros regionais com os prefeitos 

e vereadores eleitos. Foi planejado a organização de oito encontros, nos Escritórios Regionais 

do SEBRAE em São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Bauru, São José dos Campos, Sorocaba, 

Presidente Prudente, e Araçatuba. A FREPEM foi convidada a ser parceira na organização desses 

encontros, com o objetivo de estimular a aprovação e regulamentação da Lei Geral Municipal. 

reunião no sesCon-sP•	  para planejamento das atividades da FREPEM para 2013. Discutiu-se a 

continuidade da parceria da FREPEM com o SESCON-SP para a operacionalização da Secretaria 

Executiva e a necessidade de comprometer outras instituições com as atividades da Frente. O foco 

de atuação da FREPEM é a busca de resultados nos programas e ações iniciadas em 2011 e 2012, 

nos seguintes temas: Criação do fator ST- substituição tributária; implementação da Lei Estadual Nº 

13.122/2008 (compras públicas); inclusão de disciplina sobre empreendedorismo no currículo do 

ensino fundamental, médio e técnico da rede pública do Estado de São Paulo; regulamentação do 

capítulo de inovação e acesso à tecnologia da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas (Projeto 

de Lei 355/2012); articulação e fortalecimento da Subsecretaria do Empreendedorismo, das Micro 

e Pequenas Empresas e do Fórum Estadual; ampliação do atendimento do Banco do Povo Paulista; 

transição nas tabelas do Simples Nacional; combate a guerra fiscal entre estados; e no âmbito 
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municipal estimular e orientar as Prefeituras Municipais, para regulamentarem a Lei Geral. Entrega de 

ofício ao Presidente do SESCON-SP, Sr Sérgio Approbato Machado Júnior reiterando a importância 

da parceria do SESCON-SP e a FREPEM para operacionalização da Secretaria Executiva. 

reunião na abimaQ/sindimaQ associação brasileira das indústrias de máquinas e •	

equipamentos, em são Paulo. O Deputado Itamar Borges e equipe da FREPEM reuniu-se 

com o vice-presidente – José Velloso Dias Cardoso, diretor de relações institucionais – Marcio 

Ribaldo, diretor executivo Hiroyuki Sato, chefe de gabinete da Presidência – Lourival Frankilin 

Júnior e Sérgio Cintra – associado. Na reunião discutiu-se a realidade das 4.500 empresas, 

dos mais diferentes segmentos fabricantes de bens de capitais mecânicos, representadas pela 

ABIMAQ e cujo desempenho tem impacto direto sobre os demais setores produtivos nacionais. Os 

dirigentes apresentaram uma pauta para possíveis mudanças na tributação do ICMS com vistas 

à desoneração da produção de bens de capital e dos investimentos. A lógica dos empresários do 

setor é a de que a desoneração da produção e comercialização de máquinas e equipamentos 

é uma medida tributária inteligente e de grande impacto. Como medida imediata a ABIMAQ 

pleiteia que o Governo do Estado prorrogue até 31 de Dezembro de 2014 a vigência do artigo 

29 do ICMS, relativa ao crédito do ICMS, na aquisição de bens destinados ao ativo fixo.

reunião na alesP•	  com o vereador Bruno Bortolan da Câmara Municipal de Limeira-SP para 

discutir a criação da Frente Parlamentar de Apoio ao Empreendedorismo, a ser criada naquele 

Município.

 

avaliação do Projeto muda de ideia – ação empreendedora para reciclagem de lixo, nos •	

municípios. Reunião com o Sr. Diego Gazola, consultor da Muda de Ideia para avaliar uma solução 

empreendedora para embalagens recicláveis. O projeto poderá ser discutido na Comissão de Meio 

Ambiente da ALESP, como possibilidade de tornar-se uma política pública de alto alcance.

reunião da FrePem com a abimaQ/sindimaQ associação brasileira das indústrias de máquinas e 
equipamentos, em são Paulo.
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reunião com Chefes das unidades da empresa brasileira de Pesquisa agropecuária - •	

embrapa no estado de são Paulo para discussão sobre as atividades das unidades no Estado e 

organização da Sessão Solene realizada na ALESP, em homenagem ao aniversário de 40 anos da 

EMBRAPA. 

reunião na alesP para discutir o apoio da FrePem ao Projeto PaC-Pme -•	  Programa de 

Aceleração do Crescimento para Pequenas e Médias Empresas - PAC-PME (www.pacpme.com.br), 

com deputado Itamar Borges; Hebert Teodoro (Sócio da MVL Comunicação); Adolfo Melito (Instituto 

de Economia Criativa, Presidente do Conselho de Criatividade e Inovação da FecomercioSP); 

Rodolfo Zabisky (CEO do Attitude e Coordenador do Portal PAC-PME). As propostas do PAC-PME 

visam fomentar empreendedorismo, aumentar competitividade empresarial e melhorar acesso a 

capital de crescimento para pequenas e médias empresas. 

reunião com o prefeito rogério ulson, e lideranças de analândia com o deputado itamar •	

borges na Assembleia Legislativa. O prefeito solicitou o apoio do deputado para pleitear junto 

ao Governo do Estado, o Programa Melhor Caminho para as estradas municipais, apoio para a 

aquisição de equipamentos médicos e programas para apoiar o empreendedorismo no município.

reuniões na secretaria da educação para elaborar decreto para o programa de educação •	

empreendedora. Pela Secretaria da Educação estiveram presentes: Coordenadora de Gestão 

de Educação Básica - CGE Profa Bete; Grupo de Legislação Educacional Dra Leslie Rama; 

Coordenadores do Vence Pio Santana; Pronatec Proemi Renata Libardi, UVESP; Bede Mascarenhas 

e Dr. Rubens da Assessoria de Relações Institucionais. Pela FREPEM participou Silverio Crestana, 

pelo Sebrae, Ana Maria Brasílio e pela Empreende o Dr. José Dornelas e Eduardo Vilas Boas. 

Discutiu-se o objetivo do programa e as disciplinas a serem criadas. Há uma possibilidade de 

incluir todos os programas que somariam em torno de 300 mil alunos. (Aproximadamente 20% 

da Rede). Discutiu-se minuta de decreto e houve consenso nas principais premissas. A referência 

utilizada foi o Projeto de Lei 24/2013 do deputdo Itamar Borges, que está em tramitação na 

Assembleia Legislativa.

reunião da Frepem com rodrigo del nero, secretário Geral Parlamentar da alesP, Vera •	

Wei Presidente do instituto do legislativo Paulista – ilP para discutir a pauta da FREPEM e 

iniciativas que poderiam ser fortalecidas pelo Presidente da ALESP, deputado Samuel Moreira. 

Os seguintes Projetos foram discutidos: Consolidação da Legislação de Apoio às MPEs em um 

Estatuto Paulista das Micro e Pequenas Empresas, criação de um indicador de empreendedorismo 

municipal para avaliação de políticas públicas.

reunião na alesP com o sr benê mascarenhas assessor parlamentar da secretaria da •	

educação, para acompanhamento da Regulamentação do programa de Educação Empreendedora 

apresentado à Secretaria da Educação. A Secretaria elaborou uma Minuta de Decreto a partir das 
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sugestões do Grupo de Trabalho e apresentou proposta de Decreto ao governador, que deverá 

anunciar a medida.

reunião na alesP com João Henrique arcalá e marcus barão do movimento das empresas •	

Júniores. Foram discutidos projetos e iniciativas para fortalecimento das Empresas Jrs. Objetivo 

é criar política pública para que as Empresas Juniores consigam infraestrutura, espaço para 

funcionamento, possibilidade de utilização de laboratórios das universidades, apoio a eventos, e 

patrocínios para operacionalização da EJ.

encontro Preparatório para reunião Cat/seFaZ.•	  Reunião do Grupo de Trabalho Técnico da 

Frente Parlamentar do Empreendedorismo no SESCON-SP. Participantes: Flávio Luís Jardim Vital, José 

Olival Moreira De Almeida Junior, Marcelo Lemos, Marcelo Zetune, Marcio Massao Shimomoto, 

Marcos Kazuo, Silvério Crestana, Wilson Gimenez Junior. Objetivo da reunião preparatória: nivelar 

informações técnicas para serem apresentadas na reunião com a CAT/SEFAZ, dia 20/09. Os principais 

pontos definidos foram: Recuperar benefícios tributários para as Micro e Pequenas Empresas, que 

ocorriam no Simples Paulista (até 2006) e que foram perdidos com o Simples Nacional; ampliação 

de Prazos para Recolhimento de ICMS e criação de mecanismos para repor benefícios perdidos com 

a Substituição Tributária pelas Empresas optantes pelo Simples Nacional. 

reunião no CrC para discussão de proposta de Criação de Caixa de assistência aos •	

Contabilistas. Atendendo convite do Presidente do CRC ocorreu reunião para discussão de 

possível Projeto de Lei para criação de Fundo de Assistências aos Contabilistas. Participantes: 

Edeson F. Castanho – vice-presidente CRC; Fernando Eugênio; Marcelo Monelo; Andrea F. Garcia- 

Assessora Parlamentar do deputado Itamar Borges, Silverio Crestana – Consultor da FREPEM. A 

proposta se baseia na Caixa de Assistência da OAB.

reunião com diretoria da FebraCi –•	  O deputado Itamar Borges, recebeu Eduardo Varela, Paulo 

Pernambuco e Alejandro Neumann diretores da FEBRACI – Federação das Empresas Brasileiras de 

Remanufatura de Cartuchos de Impressoras e Oswaldo Deviene, presidente do Sindicato do Estado 

de São Paulo. O encontro tratou da indicação feita pelo deputado ao Governador do Estado 

pleiteando alteração da resolução SF-nº 105/2010, com o objetivo de atender ao princípio da 

isonomia tributária entre os produtos eletrônicos importados e os produtos reciclados no Estado de 

São Paulo. Os encargos tributários sobre os produtos remanufaturados, não possuem benefícios 

fiscais, e sofrem concorrência desleal de produtos importados prontos, que chegam ao país com 

preços inferiores, porque pagam uma alíquota de ICMS de 12%, enquanto os remanufaturados 

compram os componentes com alíquota de ICMS de 17%. 

seleção de Projeto de lei de interesse da Frepem•	  para priorizar a votação na ordem do dia 

da Alesp. Foi selecionado o Projeto de lei 24/2013, de autoria do deputado Itamar Borges, que 

cria o Plano Estadual de Educação Empreendedora, para inserção do empreendedorismo nas 
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Escolas de Ensino Médio e Escolas Técnicas Estaduais, vinculadas à Secretaria da Educação e ao 

Centro Paula Souza. – O Projeto já tramitou pelas seguintes comissões, foi aprovado em todas e 

está pronto para a Ordem do Dia. Relatores: CCJR Dep. Vanessa Damo; CFOP deputada Regina 

Gonçalves; CEC deputado Carlos Neder. A expectativa é que o Projeto seja substituído por um 

Decreto do governador. 

reunião com os diretores da desenvolve-sP sr Júlio theme e sra ana maria Grava.•	  Discutiu-

se as atividades que estão sendo realizadas pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo e as 

atividades da Desenvolve-SP: 1- Participação do Dr. Milton Santos, presidente da Desenvove-SP 

no Seminário da Frente Parlamentar das Santas Casas, para apresentação do programa de crédito 

para renegociação das dívidas das santas casas. 2- Seminário e/ou Debate na TV Alesp sobre 

programas de crédito para investimento em inovação nas pequenas empresas. Também discutiu-se a 

possibilidade de realizar seminário sobre crédito para empreendedorismo, no âmbito da FREPEM.

reunião na alesP com sr. Gilberto Gonçalves -•	  Gl3 Consultoria e Participações Ltda, consultor 

do BID e de outros organismos internacionais, interessado em conhecer a Frente Parlamentar e a 

realidade de empresas startups, com o objetivo de criar um fundo de investimento para incentivar 

inovação tecnológica nas pequenas empresas, nas fases de incubação e pós incubação. Dentre as 

sugestões apresentadas realizou-se a visita ao Gerente da Incubadora USP/CIETEC Sr. Sérgio Risola. 

10 - Publicações da FrePem.

Publicação de conteúdo/resumo da atuação do deputado itamar borges na revista •	

Parlamento Paulista da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Destaque para as ações 

parlamentares voltadas ao empreendedorismo, desenvolvimento econômico e social da região de 

São José do rio Preto.

artigo para o Jornal do interior da união dos Vereadores•	  do Estado de São Paulo - UVESP, 

distribuído no Congresso Paulista de Municípios, promovido pela APM – Associação Paulista de 

Municípios. O evento contou com a presença de centenas de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, 

ministros, secretários de Estado, senadores, deputados federais e estaduais, e do governador do 

Estado.

artigo “a importância do empreendedorismo nas Cidades de interesse turístico” •	 pelo 

deputado Itamar Borges presidente da FREPEM, para a revista da Associação dos Municípios de 

Interesse Turístico – AMITUR. 

artigo: “40 anos da embraPa e o desenVolVimento da aGriCultura”,•	  publicado 

pelo Deputado Itamar Borges, no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 
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artigo “o ensino de empreendedorismo e a inspiração que vem dos Pioneiros”,•	  por Silverio 

Crestana – Secretário Executivo da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. O artigo elaborado 

para o Núcleo de Pesquisas da USP, Empreendedores e Pioneiros, coordenado pelo professor 

Jacques Marcovitch, apresenta um panorama da educação empreendedora no Brasil.

entrevista com deputado itamar borges presidente da FrePem na revista sescon-sP, •	

sobre: a volta dos benefícios do “Simples Paulista”; a recuperação dos benefícios perdidos com a 

aplicação da Substituição Tributária para empresas do SIMPLES; e, principalmente, a ampliação 

do prazo de recolhimento do ICMS.

artigo: “o ranking universitário e o empreendedorismo”,•	  publicado pelo deputado Itamar 

Borges, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Agência de Notícias da ALESP.

Participação do dep. itamar borges na solenidade no Palácio dos bandeirantes para anunciar a 
ampliação do tempo para recolhimento de tributos (iCms) de até 75 dias após o encerramento contábil 
do mês, pleito liderado pelo sesCon-sP e pela Frente Parlamentar, foi sancionado pelo governador 
em dezembro de 2013.
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4 - CoNClusão

A criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento dos pequenos negócios, no Estado de São 

Paulo, com programas de educação empreendedora, acesso à inovação, ao crédito, ao mercado das 

compras públicas, além da redução da carga tributária e burocrática tem sido o foco de atuação de 

deputados, lideranças empresariais e especialistas que integram a FREPEM.  

O Simples Nacional e outras medidas aprovadas pelo Congresso Nacional trouxeram avanços para o 

segmento, mas precisam ser regulamentados e implementados no âmbito estadual e municipal, e por 

isso, problemas históricos ainda persistem e comprometem a competitividade dos pequenos negócios. 

Os esforços da FREPEM, associados à colaboração das instituições ou entidades parceiras e dos órgãos 

de governo é uma iniciativa que está gerando bons resultados, dentre outros, pode-se citar a ampliação 

do prazo para recolhimento do ICMS em São Paulo, junto com mudanças das regras de cálculo. Uma 

bandeira histórica liderada pelo SESCON-SP e encampada pela Frente Parlamentar.

A criação do Ministério das Micro e Pequenas Empresas pelo Governo Federal, a alteração da Lei Geral 

aprovada pela Comissão Especial da Câmara dos deputados, mudando o enquadramento no Supersimples, 

que não será mais por categorias profissionais, mas apenas pelo faturamento, universalizando assim o 

acesso das MPEs, ao Simples também são iniciativas que trazem novas perspectivas para o segmento.

Este relatório foi elaborado por Silverio Crestana, consultor do SESCON-SP/MRResults e secretário 

executivo da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. 

sessão solene em Homenagem aos Contabilistas, da esquerda para a direita: o presidente do 
CFC Juarez domingues Carneiro, o presidente do sesCon e aesCon, sérgio approbato e o 
deputado itamar borges.






