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Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Combate à Guerra 
Fiscal - FREPEM

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Presidentes da Frepem 
Deputado Itamar Borges (desde maio de 2011)
Deputado professor Walter Vicioni (junho de 2021 a março de 2022)

Secretaria Executiva da Frepem
Reynaldo Lima Júnior – Presidente do Sescon-SP (2019-2021)
Carlos Alberto Baptistão - Presidente do Sescon-SP (2022-2024)
Silverio Crestana - Consultor

Caro(a) Leitor(a),

Temos o prazer de apresentar este relatório que descreve as atividades da Frente 
Parlamentar do Empreendedorismo e Combate à Guerra Fiscal - FREPEM, da Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2021, 
em continuidade às atividades descritas nos relatórios anteriores, desde junho de 2011, 
quando criamos a Frepem. 

Ao final do relatório apresentamos a Pauta de Atividades da Frepem 2022 - Propostas 
para a retomada. Que também visa subsidiar os candidatos a deputado estadual, 
deputado federal, senador, governador e presidente que desejam defender e apoiar o 
empreendedorismo e os pequenos negócios!.

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, gestores públicos, parlamentares 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, 
fiscalizar e aplicar os preceitos legais para apoiar os empreendedores paulistas, em 
especial as 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. Reynaldo Lima Júnior, 
Presidente do SESCON-SP, que por meio de um termo de cooperação técnica, viabiliza 
a operacionalização da Secretaria Executiva da Frente, com a consultoria de Silverio 
Crestana. 

O nosso muito obrigado ao deputado professor Walter Vicioni, que me substituiu na 
coordenação da Frepem, uma vez que assumi a Secretaria da Agricultura do Estado de 
São Paulo.

Também agradecemos aos caros deputados Cauê Macris e Carlão Pignatari, presidentes 
da Assembleia Legislativa nesse período, que tanto nos apoiaram.

Itamar Borges 
Presidente da Frepem

Apresentação
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Caros(as) Amigos(as), 

“Os fatos não deixam de existir porque são ignorados" - Aldous Huxley 
A frase sagaz do autor de “Admirável Mundo Novo” lança luz adequada naquilo que, 
acreditamos, a sociedade espera da atuação legislativa: a coragem de atos concretos, 
que atuem sobre uma realidade frequentemente inadequada, que pode e deve ser 
modificada. 

A questão é a forma, o modo de realizar tal importante tarefa, contribuindo para a melhoria 
das sempre intrincadas relações sociais. Para tanto, nada como o instituto do Parlamento 
para promover a mudança pacífica - via diálogo, o intercâmbio de opiniões, a busca da 
confluência de ideias e das visões distintas.

Nesses conceitos se escora a atuação da Frepem - Frente Parlamentar do 
Empreendedorismo e da Guerra Fiscal, que desde sua criação, em 2011, tem na Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo o seu ponto de confluência. 

Pela atuação da Frepem, por intermédio do debate com os mais diferentes grupos, 
indivíduos e setores, os Deputados da Alesp, como representantes da coletividade 
paulista e dela servidores, vem tendo a oportunidade de conhecer o ecossistema do 
empreendedorismo no Estado de São Paulo. 

Aspirações e possibilidades, mas também os empecilhos de toda ordem que tolhem 
ou prejudicam o segmento rumo ao desenvolvimento socioeconômico são desvelados 
e debatidos. A atuação legislativa via leis, políticas e regulamentos é uma natural 
consequência de tais encontros.

O relatório a seguir é um consolidado das ações da Frepem no período 2019 a 2021. A 
honra de presidir a Frente na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo vem sendo 
nossa desde junho do ano corrente, em sucessão ao Secretário de Agricultura do Estado, 
Itamar Borges, um dos grandes responsáveis pela sua criação na Alesp.

William Shakespeare ensinava que “se fazer fosse tão fácil quanto saber o que seria 
bom fazer, as capelas seriam igrejas, e as choupanas dos pobres, palácios de príncipes”.  
Modestamente e com o perdão do bardo, acresceríamos que os palácios começaram 
com um modesto alicerce e mesmo as grandes catedrais foram capelas em seu início. 
O importante, como faz a Frepem, é buscar modificar os fatos e nunca ignorá-los. E daí, 
construir-se-ão os palácios.

Walter Vicioni Gonçalves
Deputado Estadual e Presidente da Frepem 

Prezados(as) amigos(as),

Apoiar a Frepem e fazer parte da sua Secretaria Executiva muito me engrandece, 
pois acredito que precisamos desburocratizar o empreendedorismo, principalmente 
fortalecendo os pequenos negócios, para que o Brasil possa retomar a sua economia e 
acelerar o seu desenvolvimento.

Quando aceitei o convite do então Presidente, o Deputado e Secretário 
de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Itamar Borges, para cooperar 
tecnicamente já tinha ciência dos desafios que me aguardavam, visto a força da Frepem. 
Mas nesta oportunidade pude observar de perto a sua atuação legislativa, com empenho 
especial pelas micro e pequenas empresas.

Lembro da primeira reunião da gestão 2019-2021 da Frepem, na sede do Sescon-SP, em 
que contamos com a presença da Secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado 
de São Paulo, Patrícia Ellen, entre outras autoridades políticas e empresariais, quando 
foram apresentadas as ações, pautas e propostas para os próximos anos, quando era 
inimaginável que viveríamos uma pandemia de tamanha proporção. Mas a equipe da 
Frepem foi firme e assertiva em suas decisões, não desistiu das causas que abraçou, 
sendo parceira do setor de serviços, dos pequenos empresários e da classe contábil, 
fazendo a junção do governo e da sociedade pelos mesmos objetivos.

E juntos fomos à luta, Sescon-SP e Frepem, com várias iniciativas para enfretamento da 
pandemia, buscando também a sobrevivência dos empregos; levando adiante a discussão 
das propostas de Reforma Tributária e seus impactos para a sociedade; oferecendo apoio 
para os profissionais da contabilidade: ampliação de prazos, parcelamento das dívidas 
do Simples, entre outros pleitos, em que a união das entidades e dos parlamentares foi 
fundamental para o sucesso e a vitória.

Precisamos avançar, há muitas demandas ainda em pauta, como a própria Reforma 
Tributária que tanto o nosso país precisa, mas que seja feita de forma justa e que beneficie 
todos os setores. 

Reynaldo Lima Júnior
Presidente do Sescon-SP (2019-2021)
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INTRODUÇÃO
Este relatório tem o objetivo de apresentar as 
atividades realizadas pela Frente Parlamentar 
do Empreendedorismo e da Guerra Fiscal - 
FREPEM, da Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo, no período de janeiro de 2019 a 
dezembro de 2021.
Em janeiro de 2019 a diretoria do SESCON-SP 
e AESCON-SP, presididas por Reynaldo Lima 
Jr tomou posse para o período de 3 anos. 
O Governador João Dória e seus secretários 
também tomaram posse nesse mês. Os novos 
Deputados Estaduais eleitos tomaram posse 
em 15 de março de 2019.
As atividades da FREPEM para o período 2019-
2021 foram precedidas por uma reunião de 
planejamento na Assembleia Legislativa com 
deputado Itamar Borges, o novo presidente 
do SESCON-SP Reynaldo Lima, o gerente 
jurídico Marcos Kazuo e o consultor Silverio 
Crestana, com objetivo de discutir a parceria do 
SESCON-SP/AESCON-SP, para operacionalizar 
a Secretaria Executiva da Frente Parlamentar 
do Empreendedorismo. Foi feita uma avaliação 
positiva da cooperação durante os mandatos 
anteriores, e decidiu-se pela continuidade da 
parceria. 
Durante a posse do governador João Dória, 
do vice-governador Rodrigo Garcia e dos 
secretários estaduais, o presidente da FREPEM, 
deputado Itamar Borges esteve com o 
secretário de Fazenda, Planejamento e Gestão, 
Henrique Meirelles, com a Secretária de 
Desenvolvimento Econômico, Patrícia Hellen, 
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Estimados(as) colegas, 

O relatório da Frepem do triênio 2019 a 2021 retrata a seriedade e principalmente o 
compromisso desta Frente Parlamentar com o empreendedorismo e a desburocratização, 
além da defesa da micro e pequena empresa.

Apesar de dois anos afetados pela pandemia da Covid-19, temos um material rico, que 
registra a ampla participação de instituições, especialistas, parlamentares, assessores e 
órgãos de governo, em ações da Frepem, sob o comando do atual Secretário da Agricultura 
e Abastecimento Itamar Borges e posteriormente do Deputado Walter Vicioni. 

É com muita satisfação que apresentamos essa prestação de contas para o legislativo 
e executivo, bem como para a sociedade civil organizada e inorganizada. Acompanhei 
todas as ações deste triênio, mas declaro que conheço e acompanho todo o trabalho 
desenvolvido pela Frepem desde o seu nascituro em 2011, onde o Sescon-SP ao longo 
desses anos vem apoiando como a Secretaria da Frente.

E com este espírito de continuidade que assumi a presidência do Sescon-SP para o 
período de 2022 a 2024, decidido a contribuir com mais ações e pleitos, sempre na defesa 
do empreendedorismo da desburocratização e da proteção para a micro e pequena 
empresa.

Por fim, saúdo os nossos leitores, desejando-lhes uma ótima leitura e cumprimento o 
Secretário de Agricultura e Abastecimento, Itamar Borges e o Deputado Estadual Walter 
Vicioni, pela sensibilidade em abraçar as nossas causas e pela brilhante atuação na 
Frepem. 

Em nome do Sescon-SP agradeço e faço votos que essa união continue trazendo muitas 
conquistas para o empreendedorismo no Estado de São Paulo. 

Carlos Alberto Baptistão
Presidente do Sescon-SP (2022-2024)

com o Secretário da Educação Rossieli Soares 
da Silva, e outros Secretários de Estado. Itamar 
Borges falou sobre a Frente Parlamentar do 
Empreendedorismo e as propostas para o 
fortalecimento das políticas públicas em prol 
do empreendedorismo, e sua importância 
para o desenvolvimento econômico e social 
do Estado de São Paulo. Desburocratizar, 
estimular o empreendedorismo, ampliar 
os investimentos, o acesso à inovação e 
a capacitação em empreendedorismo 
foram algumas das ações tratadas durante 
a gestão dos Secretários. Posteriormente 
foram protocolados Ofícios nessas Secretarias 
solicitando audiências para apresentação 
formal e discussão de temas de interesse. E 
assim começaram as atividades da Frepem 
nesse período de 2019-2021.
Com a pandemia do Covid-19, e as medidas de 
distanciamento social, a Assembleia Legislativa 
desenvolveu suas atividades de forma remota. 
A Frepem e as Instituições parceiras também 
atuaram, nesse período de 2020/2021, de forma 
virtual e quando possível de forma presencial, 
conforme descrito nas atividades relacionadas 
adiante. 
Em junho de 2021 o deputado professor 
Walter Vicioni, substituiu o deputado Itamar 
Borges na coordenação da Frepem, uma 
vez que Itamar Borges assumiu a Secretaria 
da Agricultura do Estado de São Paulo. Em 
Janeiro de 2022 Carlos Alberto Baptistão 
assumiu a presidência do Sescon-SP e Aescon-
SP.
As atividades da Frepem desenvolveram-se 
com grande intensidade e impacto, conforme 
registros das ações nos próximos capítulos. 

O governador João Doria e o vice-governador Rodrigo Garcia tomaram posse em 01/01/2019, no plenário 
Juscelino Kubitschek da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A cerimônia foi conduzida pelo 
deputado Cauê Macris, presidente da ALESP.
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ATIVIDADES REALIZADAS E PRINCIPAIS CONQUISTAS 
DA FREPEM NO PERÍODO DE 2019 A 2021

2019
1. Sancionada nova Lei de Compras 

Públicas. 2019 começou com 
uma boa notícia! A nova legislação dá 
prioridade para pequenas empresas e 
visa incentivar a inovação tecnológica e o 
desenvolvimento regional. A Lei nº 16.928, 
de 16 de janeiro de 2019 determina que nas 
contratações públicas da Administração 
Estadual deverá ser concedido tratamento 
diferenciado, favorecido e simplificado 
às microempresas e empresas de 
pequeno porte, objetivando a promoção 
do desenvolvimento econômico e 
social no âmbito regional, a ampliação 
da eficiência das políticas públicas e o 
incentivo à inovação tecnológica. Essa 
lei aplica-se à Administração Direta e 
Indireta de qualquer dos Poderes do 
Estado, ao Ministério Público, à Defensoria 
Pública, ao Tribunal de Contas e às 
Universidades Públicas Estaduais. Os 
artigos vetados pelo Governador não 

comprometem a essência do Projeto, que 
foi elaborado pela Frente Parlamentar do 
Empreendedorismo e apresentada pelo 
deputado Itamar Borges, presidente da 
FREPEM, com apoio de 23 parlamentares 
que assinaram o Projeto de Lei 1012 de 
2017. A Frente contou com apoio de um 
grupo de técnicos, empreendedores, 
especialistas, assessores legislativos e 
representantes de instituições como 
FIESP, SEBRAE, FACESP, SESCON-
SP, SESCOOP-SP, FECOMERCIOSP, 
FECOMERCIÁRIOS, FAESP, OAB, ABIMAQ, 
SECOVI, APM, UVESP, ILP, universidades, 
agências de inovação e desenvolvimento, 
secretarias de estado, e Bolsa Eletrônica 
de Compras – BECSP, entre outros. 
Autores: Deputados Itamar Borges – MDB, 
Davi Zaia – PPS, Reinaldo Alguz – PV, 
Coronel Camilo – PSD, Clélia Gomes – PHS, 
Vaz de Lima – PSDB, Campos Machado 
– PTB, Célia Leão – PSDB, José Américo – 

2. Lei nº 16.924 inclui a mineração 
como atividade de interesse 

social é sancionada pelo governador. O 
Projeto de lei nº 545/2016, dos deputados 
Itamar Borges e Roberto Morais foram 
discutidos e emendados nas Comissões 
e posteriormente votado em Plenário. 
A Nova Lei, de interesse do setor de 
construção e mineração altera a Lei 
13.550/2009, que dispõe sobre a utilização 
e proteção da vegetação nativa do Bioma 
Cerrado e classifica como essenciais as 
atividades de pesquisa e extração de areia, 
argila, saibro e cascalho. 

3.    Decreto 64.098 de 29-1-2019. O 
Governo do Estado publicou decreto 

que isenta os produtos hortifrutigranjeiros 
do Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias (ICMS). 
A autorização foi dada pelo Conselho 
Nacional de Política Fazendária (Confaz), 
por meio do Convênio ICMS-21/15, e 
tornou-se possível após aprovação do 
Projeto de Lei de nº 787/2017, do deputado 
Estevão Galvão. De grande importância 
para o setor, o decreto atende o pleito 
dos produtores e distribuidores que 
realizam operações dentro do Estado 
de São Paulo e recolhem o ICMS com 
alíquota de 18%, ou reduzida a 12% quando 
realizadas por fabricante ou atacadista. Já 
para as operações com outras unidades 
da Federação, o setor utilizava alíquotas 
de 7% (destinadas ao Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste e Espírito Santo) ou 12% (Sul, 
sudeste, exceto Espírito Santo). E 4%, no 
caso de mercadoria importada. 

PT, Hélio Nishimoto – PSDB, Pedro Tobias 
– PSDB, Roberto Morais – PPS, Rogério 
Nogueira – DEM, Enio Tatto – PT, Luiz 
Carlos Gondim – SD, Fernando Capez – 
PSDB, Gileno Gomes – PSL, Marco Vinholi 
– PSDB, Delegado Olim – PP, Edson 
Giriboni – PV, Junior Aprillanti – PSB, Cássio 
Navarro – PMDB, Marcia Lia – PT, e Alencar 
Santana Braga – PT.
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4. Reunião na FIESP com SesconSP 
e Frepem. Os presidentes do 

Sescon-SP Reynaldo Pereira e da Frente 
Parlamentar do Empreendedorismo 
deputado Itamar Borges reuniram-se com 
o presidente da Fiesp, Paulo Skaf em um 
encontro institucional para apresentação 
da nova diretoria do SESCONSP. Reynaldo 
Lima reportou-se aos projetos estratégicos 
que o Sescon desenvolve em parceria com 
a FIESP, no campo jurídico e tributário, 
no programa internacional desk, e outras 
ações. Reforçou a importância da Frente 
Parlamentar, a liderança do deputado 
Itamar Borges e convidou Paulo Skaf 
para a solenidade de posse da diretoria 
do SesconSP, Itamar Borges falou 
sobre as ações e conquistas da Frente 
Parlamentar, “Nesses anos em parceria 
com Fiesp, Sescon, Sebrae e outras 
entidades defendemos as bandeiras em 
prol do empreendedorismo e Desejamos 
dar continuidade nesse novo mandato 
e estamos visitando as entidades 
parceiras para colher sugestões de 
pauta e fortalecer as parceiras”, resumiu 
o parlamentar. Skaf também valorizou 
a cooperação institucional, destacou a 
importância das parcerias, e convidou o 
presidente do Sescon para participar de 
ações e integrar fóruns e conselhos da 
FIESP, em especial o Conselho Superior da 
Micro, Pequena e Média Indústria - COMPI 
e o Conselho Superior de Economia.

5. FIESP lança Conselho da Micro 
e Pequena Indústria. Com o 

objetivo de debater, realizar estudos e 
propor políticas para as Micro, Pequenas 
e Médias Indústrias, promovendo a 
contínua interação das entidades com os 
assuntos e contribuindo para o diálogo 
permanente com os demais segmentos 
da classe empresarial e da sociedade em 

geral, a FIESP criou o Conselho Superior 
da Micro, Pequena e Média Indústria – 
COMPI, que tem como presidente Milton 
Antônio Bogus, e como vice-presidentes 
Sylvio Araujo Gomide e Marco Antônio dos 
Reis. Além de um time de conselheiros 
composto por profissionais, especialistas, 
professores e empresários, entre eles o 
Presidente do SESCONSP Reynaldo Lima e 
o consultor da FREPEM, Silverio Crestana. 
O deputado estadual Itamar Borges, 
presidente da Frente Parlamentar do 
Empreendedorismo e Combate à Guerra 
Fiscal da Alesp, participou do evento e 
destacou a importância de ações em prol 
do empreendedorismo. 

6. Solenidade empossa novo 
presidente da OAB. O presidente 

da FREPEM deputado Itamar Borges 
participou da solenidade de posse do 
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novo presidente da OAB de São Paulo, 
Caio Augusto Silva dos Santos, diretores 
e conselheiros na entidade. A OAB é 
importante apoiadora da Frente e se 
destaca por lutar pela melhoria do 
ambiente de negócios no Brasil.

7. Celebração de 70 anos do SESCON-
SP posse da nova diretoria. Na noite 

de 22 de fevereiro de 2019, o SESCON-
SP e a AESCON-SP comemoraram 70 
anos de atividades em grande evento 
realizado no Clube Monte Líbano, 
em São Paulo. Durante a solenidade, 
também foi realizada a posse festiva 
da diretoria para a gestão 2019/2021, 
presidida por Reynaldo Lima Jr. Parceiro 
da classe contábil, o deputado estadual 
Itamar Borges, presidente Frepem, 
esteve presente ao evento e destacou 
a importância das Entidades e dos 

profissionais e empresários contábeis. 
“O SESCON-SP e a AESCON-SP são 
grandes colaboradores da Frepem. Nesses 
últimos anos, conseguimos importantes 
conquistas para desonerar e melhorar a 
vida das empresas, e dos contabilistas, 
que são aqueles que mais conhecem 
sobre a realidade das empresas” disse o 
deputado. “É uma grande satisfação poder 
participar dessa confraternização e estar 
mais uma vez aqui para comemorar os 70 
anos de existência das entidades. Quero 
cumprimentar especialmente o presidente 
Marcio Shimomoto pela sua importante 
atuação na gestão passada e desejar 
prosperidade ao novo presidente Reynaldo 
Lima e a toda a sua diretoria. Vamos juntos 
buscando melhorias para o setor contábil 
e para todo o empreendedorismo!” 
Acrescentou Itamar.

11Janeiro 2019 - Dezembro 2021
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8. Almoço reunião no SECOVI com 
Governador João Dória. O deputado 

Itamar Borges, presidente da FREPEM 
participou de almoço-debate no Secovi-SP 
com o governador João Doria, convidado 
especial do “Política Olho no Olho do 
Secovi-SP”. O evento reuniu um grande 
público, entre empresários, associados, 
lideranças, deputados e autoridades. 
Durante o almoço-palestra, João Doria 
apresentou as ações do governo paulista 
para o desenvolvimento estadual na 
palestra “ações inovadoras para São Paulo 
acelerar”. 

9. Visita de Domingos Chiomento 
ao gabinete do deputado Itamar 

Borges. O presidente da Academia 
Paulista de Contabilidade – APC 
contador Domingos Orestes Chiomento 
e o acadêmico Odilon Luiz de Oliveira 
estiveram na Assembleia Legislativa para 

convidar deputados para a 26ª Convenção 
dos Profissionais da Contabilidade do 
Estado de São Paulo. 

10. Reunião na FAPESP – Diálogos 
PIPE. FREPEM participa de 

encontro realizado na Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo com cerca de 150 empreendedores, 
que desejam apresentar projetos de 
pesquisa para pequenas empresas. O PIPE 
apoia, com recursos não reembolsáveis, 
a realização de pesquisa científica e/
ou tecnológica em empresas com até 
250 empregados, sediadas no Estado 
de São Paulo. Os projetos devem ser 
desenvolvidos por pesquisadores com 
vínculo empregatício com a empresa ou 
a elas associados para sua realização. As 
propostas podem ser desenvolvidas em 
duas etapas. A Fase 1, de demonstração 
da viabilidade tecnológica do produto ou 

processo, tem duração máxima de nove 
meses e recursos de até R$ 200 mil. A 
Fase 2, de desenvolvimento do produto ou 
processo inovador, tem duração máxima 
de 24 meses e recursos de até R$ 1 milhão.

11. Presidente da União dos 
Vereadores entrevista presidente 

da FREPEM. Sebastião Misiara, presidente 
da UVESP, entidade parceira da FREPEM, 
entrevistou o Deputado Estadual Itamar 
Borges. A entrevista foi transmitida pelo 
canal da UVESP no YOUTUBE. Na ocasião 
foram tratados os temas de interesse da 
FREPEM, tais como: desburocratização, 
simplificação, compras públicas, inovação 
tecnológica, educação empreendedora, 
entre outros temas de interesse para 
o desenvolvimento do Estado e dos 
municípios paulistas.

12. Audiência com Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico. 

A FREPEM, representada pelo deputado 
Itamar Borges, pelo presidente do 
SESCONSP Reynaldo Lima Junior e duas 
dezenas de dirigentes de instituições 

empresariais, universidades e agências 
de fomento, apresentou uma pauta de 
temas de interesse do setor, para a nova 
equipe da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico do Estado de São Paulo, 
liderada pela Secretária Patrícia Ellen 
da Silva. Os principais temas foram: 
inovação tecnológica para pequenas 
empresas, implantação da nova Lei 
de compras públicas com tratamento 
diferenciado para MPEs, programa de 
educação empreendedora da rede 
pública de ensino, plano estadual de 
desburocratização – Empreenda Fácil 
e internacionalização de pequenas 
empresas. Os representantes do Sescon-
SP, Facesp, Faesp, Cietec, Mackenzie, 
Fapesp, CRCSP, Fiesp, Sebraesp, Ocesp/
Sescoop, Agências de inovação da USP, 
Unesp, Unicamp e Paula Souza fizeram 
breve relato de suas ações no âmbito 
da Frente Parlamentar. A Secretária 
identificou grande convergência entre 
essas exposições e seus desafios no 
governo. A Secretária comprometeu-se a 
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participar da reunião de relançamento da 
Frente Parlamentar do Empreendedorismo, 
(09 de maio2019). Pela Secretaria também 
participaram assessores do gabinete e 
coordenadores de áreas.

13. Recriação da FREPEM. De acordo 
com as normas da Assembleia 

Legislativa que regulamentam as Frente 
Parlamentares, a cada início de legislatura 
é necessário um Novo Ato da Mesa para 

a criação das Frentes Parlamentares. 
Nesse sentido, para constituição da 
FREPEM no novo mandato de 2019 a 2023, 
foram colhidas assinaturas de adesão de 
parlamentares, como membros efetivos 
e apoiadores da Frente, e elaborado ofício 
do Deputado Itamar Borges ao presidente 
da ALESP, posteriormente o Ato foi 
publicado no Diário Oficial.

15Janeiro 2019 - Dezembro 2021
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14. 1ª Reunião Geral da Frepem
O legislativo paulista e as 

entidades integrantes da Frente 
Parlamentar do Empreendedorismo 
– FREPEM se uniram mais uma vez 
em busca de alternativas para o 
fortalecimento dos pequenos negócios 
no País. A primeira reunião do mandato 
2019 – 2023 foi realizada em 09/05, na sede 
do Sindicato das Empresas Contábeis – 
SESCON-SP.
 
Na abertura do evento Itamar Borges, 
apresentou a pauta de Frente, ações 
e conquistas. “A nova lei de compras 
governamentais, plano estadual de 
desburocratização, inovação tecnológica, 
educação empreendedora e todas as 
ações e políticas públicas de fomento ao 
ambiente de negócios faz parte da pauta 
de trabalho da FREPEM. Juntos, vamos 
continuar nossa missão em defesa do 
empreendedorismo e colocar São Paulo 
em destaque”, disse o parlamentar.

O presidente do SESCON-SP Reynaldo 
Lima Jr., citou o importante trabalho da 
FREPEM e do deputado Itamar. “Quero 
parabenizar publicamente o deputado 
Itamar Borges, que tem abraçado 
as nossas causas e sido um parceiro 
constante e atuante, tanto para a classe 
contábil como para o setor de serviços e 
todo o empreendedorismo. E agradecê-lo 
por abrir as portas do legislativo paulista 
para nós e fomentar este trabalho 
conjunto. Governo e sociedade em torno 
dos mesmos objetivos. Nada mais justo, 
afinal, o desenvolvimento e o crescimento 
do nosso estado é um desejo e uma 
obrigação de todos nós e os contabilistas 
desejam aumentar seu protagonismo 
nesse processo”, disse.

Sobre “Pequenas Empresas: Cenários 
e Perspectivas”, falou Guilherme Afif 
Domingos – assessor do ministro da 
economia – Paulo Guedes, que de forma 
muito didática e com citações históricas 
discorreu sobre as características do 
ambiente de negócios do País e a 
importância de criar mecanismos para 
que as pequenas empresas cresçam. 

Na mesma linha falou a secretária de 
Desenvolvimento Econômico do Estado 
de São Paulo, Patrícia Ellen.  O Secretário 
Executivo da Fazenda Milton de Melo 
Santos resumiu os desafios e metas do 
governo Doria “Nossa função é acelerar o 
desenvolvimento, simplificar a burocracia, 
deixar os empreendedores livres para 
produzir. Os temas aqui debatidos 
também são nossas prioridades”, disse.
 
Participaram do evento autoridades, 
lideranças políticas e dirigentes das 
entidades que integram a frente 
parlamentar, o deputado estadual Sergio 
Victor; o diretor Superintendente do 
SEBRAE-SP, Wilson Poit; o presidente do 
Conselho Deliberativo do SEBRAE-SP, 
Tirso Meirelles; o diretor-titular do Dempi e 
Acelera Fiesp, Sylvio Gomide; associações 
e federações empresariais, órgãos de 
fomento, instituições de pesquisa e 
universidades.
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15. Homenagem aos 
Contabilistas na 

Assembleia Legislativa. 
Por iniciativa do deputado Itamar Borges, 
presidente da Frente Parlamentar realizou 
-se, em 06/05/2019, Sessão Solene em 
Homenagem ao Dia do Contabilista.
 O evento, que já faz parte do calendário 
dos contabilistas do estado e se tornou 
uma das mais tradicionais homenagens 
aos profissionais da área, reuniu 
autoridades políticas e contábeis.

O presidente do SESCON-SP e da 
AESCON-SP, Reynaldo Lima Jr., falou 
sobre a parceria com a FREPEM. “O 
SESCON-SP e a categoria contábil abriram 
um importante canal de diálogo e de 
trabalho com esta casa, já temos visto os 
bons frutos dessa parceria e certamente 
colheremos ainda muitos mais”, disse. 
O deputado estadual Castelo Branco e a 
vereadora da capital Edir Salles, ambos 
com fortes ligações com a categoria 
contabil, também prestigiaram o evento.
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16. Audiência da FREPEM com 
Secretário Executivo da 

Fazenda Milton Santos, dia 9 de maio 
de 2019. O presidente do Sescon-SP 
Reynaldo Lima e representantes do setor 
contábil, juntamente com o deputado 
Itamar Borges, presidente da Frente 
Parlamentar do Empreendedorismo, 
reuniram-se com o Secretário Executivo 
da Fazenda para pleitear mudanças 
visando a redução das obrigações 
acessórias e dos entraves aos 
contribuintes.

17. FREPEM discute Plano de 
Educação Empreendedora 

com secretário da Educação. Em 
reunião (13/05), na Secretaria Estadual 
da Educação, com o secretário Rossieli 
Soares, o deputado Itamar Borges e 
mais de uma dezena de especialistas 
e educadores de universidades e 
organizações que desenvolvem e 
aplicam novas metodologias para 
promover o empreendedorismo nas 
escolas debateram a implantação 

do Plano Estadual de Educação 
Empreendedora.  O plano contempla 
a realização de disciplinas, oficinas, 
jogos, feiras e outras atividades para 
despertar e desenvolver habilidades 
e comportamentos empreendedores 
capazes de transformar ideias em 
soluções inovadoras, que poderão gerar 
benefícios para os alunos, professores e 
sociedade.
O secretário Rossieli Soares fez uma 
exposição das novidades que o Governo 
paulista lançou para promover o 
desenvolvimento intelectual e emocional 
dos estudantes, com o objetivo de 
reduzir a evasão escolar, melhorar o 
clima nas escolas, fortalecer a ação 
dos professores e criar vínculos com os 
professores e as famílias.
Várias experiências bem-sucedidas 
e diferentes metodologias que estão 
sendo aplicadas nas escolas foram 

apresentadas pelos participantes, 
tais como: Programa Jovens 
Empreendedores, primeiros passos 
do Sebrae; Programa Pioneiros e 
Empreendedores da FEA/USP; Projeto 
Atitude Empreendedora; projeto 
Protagonista Empreendedor da UFABC; 
Projeto Fazendo Acontecer; Programa 
Geração Empreendedora; Programas 
do Centro Paula Souza, da Universidade 
Mackenzie e outros. Dirigentes 
empresariais presentes também 
manifestaram apoio e o desejo de 
incentivar essas atividades nas escolas 
públicas.
Também participaram do encontro 
os professores Ana Joaquina (SEE), 
coordenadora da Comissão Técnica que 
elaborou o Plano; Jacques Marcovitch, 

ex-reitor da USP e coordenador do 
Programa Pioneiros e Empreendedores 
(FEA/USP), Luciano Avallone do 
Projeto Protagonista Empreendedor 
(UFABC); Ana Maria Basílio, Angelo 
Zanão e Gláucio Franca do Sebrae-
SP; Tatiana Garcia, coordenadora de 
projetos da Aliança Empreendedora; 
Luiz Marcolino, do Instituto Fazendo 
Acontecer; Ivone Lainetti (Centro Paula 
Souza); Mara Sampaio (Projeto Atitude 
Empreendedora); Nelson Fragoso 
(Universidade Mackenzie); Carlos Alberto 
Baptistão, vice-presidente do SESCON-
SP, Marcos Kazuo (SESCON-SP), Carlos 
Monteiro (DEMPI Acelera FIESP), Caetano 
Siqueira, coordenador do COPED, Patrick 
Tranjan, assessor parlamentar e Silverio 
Crestana, consultor da FREPEM.
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O presidente da FREPEM, deputado 
Itamar Borges representou a Assembleia 
Legislativa na entrega do prêmio Prefeito 
Empreendedor do Sebrae-SP.
Essa foi a 10ª edição do prêmio, que 
reconhece os administradores públicos 
que incentivam o empreendedorismo 
e prestam suporte à micro e pequena 
empresa, favorecendo o desenvolvimento 
socioeconômico da região. 
“Cada prefeito, cada prefeita que está 
aqui tem uma história muito parecida 
com a minha. Em Santa Fé, como prefeito, 
entre outras iniciativas, implantamos a 
Educação Empreendedora e alcançamos 

ótimos resultado. Hoje, como deputado 
e presidente da FREPEM, formulamos 
o Plano Estadual de Educação 
Empreendedora e esperamos que esta 
iniciativa seja ampliada para toda a rede 
pública”, frisou o deputado Itamar.
Nessa edição, foram analisados 137 
projetos, com a participação de 90 
prefeituras, sendo selecionados um 
total de 23 finalistas em 8 categorias 
diferentes. A Comissão Julgadora 
classificou 62 prefeituras para receber 
o Selo Prefeito Empreendedor. As 
categorias são: Políticas Públicas para o 
Desenvolvimento dos Pequenos Negócios; 

18.Prêmio Sebrae Prefeito 
Empreendedor

Inovação e Sustentabilidade; Cooperação 
Intermunicipal para o Desenvolvimento 
Econômico; Empreendedorismo nas 
escolas; Compras Governamentais de 
Pequenos Negócios; Desburocratização 
e Implementação da Redesimples; 
Pequenos Negócios no Campo e Inclusão 
Produtiva e apoio ao Microempreendedor 
Individual.
O diretor-presidente do Sebrae, Carlos 
Melles, o presidente do Sebrae-SP, Tirso 
Meirelles, o diretor-superintendente do 
Sebrae-SP, Wilson Point, o secretário 
de Desenvolvimento Regional, Marco 
Vinholi, a secretária de Desenvolvimento 

Econômico, Pátria Ellen, o secretário 
de Turismo, Vinicius Lummertiz, a 
secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Aline Cardoso, o secretário 
da Casa Civil em exercício, Antonio Carlos 
Malufe, o presidente da Faesp, Fábio 
Meirelles, o presidente do Parqtec São 
Carlos, Sylvio Goulart Jr, o diretor técnico 
do Sebrae-SP, Ivan Hussni, o diretor de 
Administração e Finanças do Sebrae-
SP, Guilherme Campos, entre outras 
autoridades, participaram do evento.
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19. Posse da Diretoria da FACESP.  
A Frente Parlamentar do 

Empreendedorismo prestigiou a 
solenidade de posse da nova diretoria da 
Federação das Associações Comerciais do 
Estado de São Paulo (Facesp), realizada no 
Clube Atlético Monte Líbano, na Capital, 
em 23 de maio.
 Criada em 1963, a Facesp é dividida em 20 
Regiões Administrativas (RAs) e formada 
atualmente por mais de 400 associações 
comerciais de todas as regiões do Estado 
de São Paulo.
O empresário, engenheiro e ex-senador 
Alfredo Cotait Neto foi eleito para presidir 
a Federação no biênio 2019-2021. Na 
oportunidade, também tomou posse a 
diretoria executiva e os 20 vice-presidentes 
da Facesp, que representam as regiões 

administrativas paulistas.
Mais de mil pessoas participaram da 
solenidade, que contou com a presença 
de lideranças políticas e empresariais, o 
governador João Doria, o vice-governador 
Rodrigo Garcia, o prefeito Bruno Covas, o 
ministro da Economia, Paulo Guedes, o 
deputado Itamar Borges, o presidente da 

CACB, George Pinheiro, o ex-presidente da 
Facesp, Alencar Burti.

20. Congresso da Micro e Pequena 
Indústria da FIESP.

O presidente da FREPEM deputado Itamar 
Borges, participou do Congresso da Micro 
e Pequena Indústria, realizado pela FIESP.
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21. Fórum do Setor de Serviços reali-
zado pela Cebrasse.  

O presidente da Cebrasse, João Batista 
Diniz, o presidente do Sescon-SP, Reynal-
do Lima Jr, o diretor de Administração e 
Finanças do Sebrae-SP, Guilherme Cam-
pos, o vereador Rodrigo Gulart, o deputa-
do federal Laércio Oliveira, os deputados 
estaduais Itamar Borges e Sérgio Victor, o 
economista Bernad Appy, o presidente da 
Jucesp, Walter Ihoshi, entre outras autori-
dades, estiveram presentes.
 

22. Conexidades em São Carlos.
A Frepem participou em 06 de 

06 de 2019, do 2º Conexidades – Encontro 
Nacional de Parceiros Públicos & Privados, 
na cidade de São Carlos. Promovido pela 
UVESP- União dos Vereadores do Estado 
de São Paulo, entidade parceira da FRE-
PEM.  Itamar Borges fez parte do painel 
“Empreendedorismo: Gerando benefícios 
e oportunidade de trabalho”, que contou 
também com a participação do presi-
dente do Sebrae-SP, Tirso Meirelles, e do 
presidente do Parque Tecnológico de São 
Carlos, Sylvio Rosa, além do presidente da 
Uvesp, Sebastião Misiara.
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23. Audiência Pública sobre o Plano 
Estadual de Desburocratização. 

Na reunião da Comissão de Atividades 
Econômicas no plenário Tiradentes 
da ALESP, foram abordadas emendas 
ao Projeto de Lei 4/2019 que cria o 
Plano Estadual de Desburocratização - 
Empreenda Fácil (projeto) com o objetivo 
de simplificar e acelerar os processos de 
abertura, licenciamento e fechamento 
de empresas. Silvério Crestana, 
consultor da Frente Parlamentar do 
Empreendedorismo, fez a apresentação 
da propositura. "Este projeto foi elaborado 
no âmbito da Frente Parlamentar de 
Empreendedorismo pelo deputado Itamar 
Borges (MDB) e visa simplificar a abertura 
de empresas por meio de processos 
eletrônicos, de cadastros únicos, todos on-
line. Nosso desafio é levá-lo para todo o 
Estado de São Paulo", declarou.
O deputado Sérgio Vitor (NOVO) 
ressaltou a importância em ouvir os 
membros da sociedade neste processo. 
"Foi importante ouvir especialistas de 
diversas instituições sobre como podemos 
fazer essa desburocratização ser mais 
eficiente e interferir menos na vida do 

empreendedor".
O deputado Ricardo Mellão (NOVO) 
abordou a importância da criação de 
políticas públicas para fortalecer o setor. 
"O mais importante é que o estado deixe 
de ser inimigo do empreendedor. Temos 
que entender que não iremos combater 
a pobreza combatendo o gerador de 
riqueza. O empreendedor busca suprir 
uma lacuna da sociedade, em serviços ou 
produtos, e não pode ter o estado criando 
burocracias desnecessárias que geram 
mais custos", finalizou o parlamentar.

24. Reunião da FREPEM na FIESP 
aborda inovações de 4° geração.

O tema Indústria 4.0 pautou a 2ª 
Reunião Geral da Frente Parlamentar do 
Empreendedorismo em 27 de junho de 
2019, na sede da FIESP, com mais de uma 
centena de participantes. O deputado 
Itamar Borges presidente da FREPEM, 
juntamente com Sylvio Gomide diretor da 
Fiesp coordenaram o encontro.
Itamar resumiu a finalidade da reunião “O 
nosso objetivo é iniciar a formulação de um 
programa de inovação de quarta geração 
para as empresas paulistas. São Paulo 
digital, não é um programa para amanhã, é 
para hoje, precisamos saltar duas gerações 
de inovação, de 2.0 para 4.0”.
Foram apresentados exemplos de 
implementação da Indústria 4.0, como 
o caso da Cecil Soluções em Ligas de 
Cobre descrito por Guido Ganassali. A 
pesquisadora Mari Katayama discorreu 
sobre empresas apoiadas pelo IPT. 
Exemplos de pequenas e médias empresas 
que iniciaram o processo apostaram nas 
novas tecnologias digitais, controles e 
mudanças que levaram ao sucesso.
O consultor da Fecomercio–SP, Paulo 

Madureira, falou sobre as oportunidades 
de marketplace e o crescente mercado 
de comercio eletrônico, com a integração 
digital entre produção, serviços, controles 
de estoques, financiamentos e vendas. 
Integrando toda a cadeia de negócio, 
desde o fornecedor até o cliente.
A Secretária de Desenvolvimento 
Econômico do Estado de SP, Patrícia 
Ellen, resumiu o painel que reuniu as 
agências de fomento, apoio e investimento. 
“O primeiro desafio é integrar esses 
programas apresentados aqui. A Secretaria, 
a Desenvolvesp, a Investsp, o Sebraesp, 
a Fapesp, as Universidades, os institutos 
de pesquisa, e as entidades empresariais 
precisam trabalhar juntos. Ao unir 
esforços haverá mais impacto. Vamos 
pensar grande, sonhar grande, porque 
necessitamos fazer grandes mudanças 
para esse salto tecnológico, tornar as 
empresas competitivas e gerar mais 
empregos”, declarou Patrícia Ellen.
Foi constituído um Grupo de Trabalho, 
coordenado pela FIESP, com o objetivo 
de formular uma política estadual de 
inovação de quarta geração, denominado 
Industria4.0.
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25. XIII Encontro Regional do 
Noroeste Paulista, promovido 

pelo SESCON-SP, na cidade de Rio Preto.
A Frente Parlamentar do 
Empreendedorismo, por meio do 
deputado Itamar Borges e do presidente 
do SESCON-SP e da AESCON, Reynaldo 
Lima, participaram do Encontro 
juntamente com o presidente da 
Associação das Empresas de Serviços 
Contábeis de São José do Rio Preto e 
Região (ASSESCRIP) e diretor regional do 
Sescon em Rio Preto, Sérgio Ricardo, a 
presidente do Sindicato dos Contabilistas 
de São José do Rio Preto (SINDICONT), 
Maria Cecília, a presidente do Conselho 
Regional de Contabilidade do Estado 
de São Paulo (CRCSP), Márcia Ruiz, o 

O presidente do Sescon-SP e da Aescon-SP, Reynaldo Pereira Lima Júnior, realizou a abertura do XII 
Encontro das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento do Noroeste Paulista.

presidente da Federação Nacional das 
Empresas de Serviços Contábeis e das 
Empresas de Assessoramento, Pericias, 
Informações e Pesquisas (FENACON), 
Sérgio Approbato, o presidente do 
Instituto Fenacon e ex-presidente do 
SESCON-SP, Marcio Shimomoto, entre 
outras autoridades, representantes de 
associações e sindicatos da região.
O presidente do Sescon-SP e da Aescon-
SP, Reynaldo Pereira Lima Júnior, realizou 
a abertura do XII Encontro das Empresas 
de Serviços Contábeis e das Empresas de 
Assessoramento do Noroeste Paulista.

26. Sindicont comemora 100 anos 
com solenidade especial. 

Sessão Solene em comemoração ao 
centenário de fundação do Sindicato dos 
Contabilistas de São Paulo- SINDICONT-
SP, o Jubileu de Jequitibá.
O deputado Itamar Borges participou da 

solenidade, juntamente com a Secretária 
de Direitos da Pessoa, Célia Leão, o 
presidente do Sindicato dos Contabilistas 
de SP Antônio Eugenio Cecchinato e 
também os ex-presidentes ao longo do 
centenário da instituição SINDICONT-
SP, a presidente do Conselho Regional 
de contabilidade, Márcia Ruiz Alcazar, 
o Vice-Presidente Técnico do Conselho 
Federal de Contabilidade, Idésio da Silva, 
a vice-presidente financeira do SESCON-
SP, Terezinha Anneia, o Presidente 
da FENACON, Sérgio Approbato, o 
presidente da FECONTESP, Manoel Maia, 
o ex-presidente do SESCON, Marcio 
Shimomoto, presidente da Academia 
Paulista de Contabilidade, Domingos 
Chiomento – Presidente, entre outros.
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27. Jucesp Inaugura Nova Sede e 
Avança na Desburocratização 

dos Processos para Empreender no 
Estado.
O Governador João Doria, o deputado 
Itamar Borges, o ex-deputado Hatiro 
Shimomoto, o presidente do Sescon-
SP Reynaldo Lima, o presidente da 
Jucesp, Walter IIhoshi participaram da 
inauguração da nova sede da Junta 
Comercial do Estado de São Paulo 
(Jucesp), localizada no bairro da Lapa, 
capital paulista. Foi anunciada também a 
abertura de empresas de baixo risco em 
24 horas – no início deste ano a média era 
de 4 dias. O Governo de São Paulo prevê 

que até 2022 o empreendedor paulista 
consiga abrir sua empresa em 3 horas. 
As novas instalações transformam a 
Jucesp no “Poupatempo” do empresário e 
empreendedor. 
Também esteve presente na inauguração 
o prefeito, Bruno Covas, a vice-presidente 
da Jucesp, Adriana Flosi, o Diretor 
Superintendente do Sebrae, Wilson Poit, 
a presidente do CRC Marcia Alcazar,  o 
presidente do Sindicont, Antônio Eugenio 
Cecchinato entre outras autoridades.

28. 8º Gescon, promovido pelo 
Sescon-SP. 

Com o tema “Gestão em Transformação”, 
o Seminário de Gestão de Empresas de 
Serviços do Sescon-SP aconteceu no 
Centro de Convenções Frei Caneca em 
São Paulo. 
O encontro apresentou uma reflexão 
sobre o futuro da contabilidade, novas 
ferramentas de gestão e as oportunidades 
no setor. O deputado Itamar Borges 
participou da solenidade de abertura do 
seminário e destacou a importância da 
inovação empresarial “Estamos vivendo 
momentos de mudanças e há espaço 
para melhorar o ambiente empreendedor, 
criar melhores condições aos empresários 
e estimular o desenvolvimento. É isto 
que a FREPEM busca, com o apoio do 
Sescon-SP e demais entidades. Vamos 
juntos fomentar o empreendedorismo e 
contribuir para melhorar a vida de todos 
os brasileiros”, disse o parlamentar. O 
presidente do SESCON-SP, Reynaldo Lima 
Jr. discursou em defesa da valorização e 

união dos contadores e empreendedores, 
em busca de melhorias para o setor 
e maior protagonismo nas decisões e 
debates, que impactam diretamente as 
empresas.
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29. Reunião do COMPI da FIESP 
destaca políticas públicas para 

micros e pequenos.
 
“Políticas Públicas para Micros, Pequenas 
e Médias Indústrias”. Este foi o tema apre-
sentado na reunião do Conselho Superior 
da Micro, Pequena e Média Indústria – 
COMPI da FIESP, que é presidida por Mil-
ton Antônio Bogus, realizada na sede da 
Federação, em 21 de agosto de 2019.
Itamar Borges, presidente da Frepem par-
ticipou do evento e destacou as ações da 
FREPEM em prol de um melhor ambiente 
de negócios. “Fomentar o empreendedo-
rismo é contribuir com a geração de em-
prego e renda para a população e com o 
desenvolvimento do nosso Estado. Temos 
trabalhado bastante para isso, recente-
mente tivemos grandes conquistas, como 
o Plano Estadual de Educação Empreen-
dedora, a Nova Lei de Compras Governa-
mentais e a Lei de Inovação Tecnológica” 
destacou o parlamentar.
Na oportunidade, o especialista em Polí-

ticas Públicas e diretor-técnico do Sebrae 
Nacional, Bruno Quick, falou sobre a im-
portância da formalização dos empreen-
dedores individuais e da implementação 
da Lei Geral das Micro e Pequenas Em-
presas em todos os municípios brasileiros, 
ações de políticas públicas para o desen-
volvimento e tratamento diferenciado das 
MPEs e citou a atuação do Sebrae nestes 
processos. Já o superintendente do Se-
brae-SP, Wilson Poit, destacou a força do 
empreendedorismo e citou algumas ca-
racterísticas dos empresários de sucesso. 
Também fizeram parte da mesa, Adriano 
Pitou, Karina Bugarin, General Adalmir 
Manoel Domingos, João Carlos Basílio da 
Silva e Marco Antônio dos Reis.

30. Tributaristas discutem propos-
tas de simplificação e os gran-

des projetos de reforma. 
Reunião na FecomercioSP recebeu repre-
sentantes de organizações para avaliar os 
pontos fortes de algumas propostas de 
conhecimento público.

Especialistas presentes analisaram pontos estratégicos para o sistema e os impactos que as mudanças 
podem trazer aos setores produtivos (Divulgação: Tutu)

A partir da esquerda: o professor titular de Direito Financeiro da USP, Fernando Scaff; o presidente do 
Sescon-SP, Reynaldo Lima Jr.; o presidente do Codecon-SP e do CAT-Fecomercio, Márcio Olívio Fernandes 
da Costa; a professora da FGV e diretora do CCiF, Vanessa Rahal Canado; e a assessora jurídica da 
FecomercioSP, Janaína Mesquita.
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31. Sebrae-SP recebe Frente do 
Empreendedorismo e discute 

oportunidades para pequenas empresas 
nas compras governamentais.
 
A 3° Reunião Geral de 2019 da Frente 
Parlamentar do Empreendedorismo   
realizada na sede do SEBRAE-SP reuniu 
especialistas, gestores públicos e 
empreendedores para a implantação 
da Lei 16.928/2019, que dispõe sobre 
o tratamento diferenciado, favorecido 
e simplificado às micro e pequenas 
empresas nas contratações realizadas no 
âmbito da administração estadual.
 
O evento contou com a presença do 
deputado estadual Itamar Borges, 
presidente da Frepem; deputado estadual 
Sergio Victor; deputado estadual Cezar; 
secretária estadual de Desenvolvimento 
Econômico, Patrícia Ellen; presidente do 
Sescon-SP Reynaldo Lima Jr, que ocupa a 
secretaria executiva da Frepem; além dos 
prefeitos municipais Professor Fernando 
(Boituva); Mario Botion (Limeira); e Elvis 
Leonardo Cezar (Santana de Parnaíba).
O presidente do Sebrae-SP, Tirso 
Meirelles, e os diretores Wilson Poit 
(superintendente), Ivan Hussni (técnico) 
e Guilherme Campos (administrativo e 
financeiro) participaram da reunião.
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32. Reunião da FREPEM promove 
amplo debate sobre Reforma 

Tributária.
A Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) nº 45/2019, de autoria do deputado 
Baleia Rossi foi o tema debatido na quarta 
reunião-geral da Frente Parlamentar do 
Empreendedorismo.
O evento realizado na sede da Federação 
do Comercio de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de São Paulo (FecomercioSP), 
propiciou um amplo debate sobre a 
Reforma Tributária.
“O objetivo final é fazer com que o sistema 
tributário não seja impeditivo para as 
empresas gerarem emprego e renda 
para a população. Teremos a tão sonhada 
simplificação do sistema tributário 
brasileiro, redução do contencioso, o fim 
da Guerra Fiscal, diminuição do Custo 
Brasil, aumento do poder de compra, o 
crescimento do PIB e a criação do Fundo 
de Desenvolvimento Regional, além 
de melhorar o ambiente de negócios 
e reerguer nossa economia”, afirmou o 
deputado Baleia Rossi, ao destacar que a 
PEC foi elaborada em consonância com 

três pilares: Transparência, Neutralidade e 
Equidade.
 Deputado Aguinaldo Ribeiro recebeu as 
emendas propostas pela FecomercioSP 
(Foto: Christian Parente)
“Esse é o padrão mundial de tributação 
de consumo. Hoje temos um sistema 
muito ineficiente, com uma quantidade 
enorme de alíquotas, cheio de exceções e 

benefícios fiscais. Tudo isso gera distorções 
na economia brasileira e prejudica o 
crescimento do país”, complementou 
Bernard Appy.
Na mesma linha também falou o relator da 
Reforma Tributária, deputado Aguinaldo 
Ribeiro. “A reforma tributária irá levar o 
nosso País a uma modernização, e todos 
nós buscamos um sistema tributário 

simples, transparente e justo”, afirmou o 
parlamentar, ao citar que os debates são 
importantes para integrar as discussões 
sobre o tema. Sua intenção é de que o 
parecer seja apresentado no início de 
outubro.
Já o presidente do SESCON-SP Reynaldo 
Lima Jr. apresentou o estudo técnico 
realizado pela entidade mostrando 
o impacto na carga tributária para 
os principais setores da economia, 
especialmente para o de serviços 
e comércio. “Nosso estudo inédito 
comprovou que, se aprovada, a PEC 45 
irá penalizar o setor de serviços com o 
aumento da carga tributária”, disse ele, 
apesar de acreditar que o texto proposto 
é o melhor caminho. “É um projeto muito 
bem estruturado, só necessita de alguns 
ajustes. Buscamos a aplicação de três faixas 
de alíquotas para o IBS; a desoneração 
da folha de pagamento; tratamento 
diferenciado e geração de crédito para as 
empresas do Simples; a implantação do 
Sistema em 180 dias. Já apresentamos 
emendas de melhorias e continuamos com 
novos estudos”, frisou Lima Jr.

Deputado Aguinaldo Ribeiro recebeu as emendas propostas pela FecomercioSP (Foto: Christian Parente)
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33. FREPEM discute pauta para 
melhorar o ambiente de 

negócios com Associação Comercial.
Itamar Borges, reuniu-se com o presidente 
da Federação das Associações Comerciais 
do Estado de São Paulo (Facesp) Alfredo 
Cotait Neto, na sede da ACSP, Rua Boa 
Vista, na Capital. O deputado relatou 
as últimas atividades da FREPEM e 
reuniões ocorridas no SESCON-SP, FIESP, 
SEBRAE-SP e FECOMERCIO. Destacou 
a importância de manter o tratamento 
diferenciado, ou Simples Nacional, 
para as pequenas empresas. Também 
comentou sobre o PL 04/2019 que cria o 
plano estadual de desburocratização, em 
tramitação na ALESP, e outras iniciativas.
Alfredo Cotait reforçou a sinergia entre a 
Associação Comercial e a FREPEM, “essas 
questões são de grande importância 

para nós, desejo me envolver e colaborar 
mais com a Frente Parlamentar. Vamos 
fazer a próxima Reunião Geral da Frente 
aqui na Associação Comercial. Vamos 
discutir medidas relacionadas com a 
liberdade econômica, desburocratização e 
estímulo ao empreendedorismo”, propôs o 
presidente da entidade.
Também participaram da reunião os vice-
presidentes da Associação Comercial 
Carlos Monteiro e Roberto Ordine, o 
superintendente institucional Arnédio 
Oliveira e o consultor da FREPEM Silverio 
Crestana.

34. Audiência FREPEM/PROCON/
FECOMERCIO – Dupla Visita

 Itamar Borges acompanhou 
representantes da FecomercioSP, do 
Sescon-SP e do Sincomavi, entidades da 
FREPEM, em audiência com o diretor-

executivo da Fundação Procon-SP 
Fernando Capez, para tratar da Portaria 
51/2018, que estabelece critérios para a 

dupla visita no comércio. 
A dupla visita em estabelecimentos 
comerciais trouxe mais segurança aos 
comerciantes. A regra prevê que o fiscal 
oriente o empreendedor na primeira visita, 
podendo autuá-lo somente na segunda 
visita se a infração persistir.
Com a entrada em vigor da Lei 
Complementar 123/2016, o Procon decidiu 
elaborar a Portaria Normativa 51/2018 para 
separar as situações passíveis de dupla 
visita das que não são. A portaria especifica 
quais são as situações de alto risco. 
Porém, a portaria acabou por restringir 
direitos estabelecidos na lei complementar, 
segundo ofício da FecomercioSP, onde 
sugere ajustes na portaria 51 por acreditar 
que o texto caracteriza várias condutas 
como tendo alto grau de risco e não são.
Receptivo aos pedidos, Fernando Capez 
afirmou que irá se empenhar para adequar 
as normas, junto com sua equipe e irá 
marcar uma reunião para apreciar as 
propostas e sugestões apresentadas.
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35. V Reunião Geral da FREPEM na 
ACSP - Liberdade Econômica 

para Melhorar a vida do Empreendedor.
Medidas e tecnologias para diminuir 
a burocracia, facilitar a abertura de 
empresas, principalmente de micro e 
pequeno porte, e melhorar o ambiente 
de negócios, foram debatidos na V 
reunião-geral da Frente Parlamentar 
do Empreendedorismo realizada em 
24/10/2019. Uma centena de empresários, 
gestores públicos e parlamentares 
lotaram o auditório da Associação 
Comercial, no centro de São Paulo.
O presidente da ACSP, Alfredo Cotait Neto, 
defendeu o tema da reunião. "Com a Lei 
de Liberdade Econômica os empresários 
terão maior liberdade para trabalhar, 
liberdade para contratar, prevalência do 
negociado sobre o legislado e muitos 
outros aspectos altamente positivos", 
afirmou.

O coordenador da Frepem, deputado 
Itamar Borges, destacou o PL 4, que cria 
o plano estadual de desburocratização, 
"O empreendedor precisa ter liberdade 
para produzir, ter um negócio próprio, 
gerar renda e trabalho, contribuir com 
o desenvolvimento e oferecer serviços 
e produtos para a sociedade. A Frepem 
elaborou o projeto com a colaboração 
de inúmeras instituições e especialistas, 
depois ele foi debatido e aprovado na 
Assembleia, e foi enviado ao governador. 
Essa medida vai simplificar e acelerar os 
processos de registro, abertura, alteração, 
licenciamento e extinção de empresas", 
anunciou o parlamentar.
O coordenador da CAT-SEFAZ/SP, 
Gustavo Ley, destacou as novas ações da 
Secretaria da Fazenda e Planejamento 
para melhoria do ambiente de negócios 
em São Paulo, com iniciativas que 
reafirmam o compromisso do órgão 

com os empreendedores paulistas e 
ações que estimulem o cumprimento 
espontâneo da legislação, aperfeiçoando 
a comunicação entre o Fisco e a 
sociedade e reduzindo a burocracia, 
garantindo segurança jurídica àqueles 
que promovem investimento no Estado.
O presidente da Junta Comercial de São 
Paulo, Walter Ihoshi, apresentou ações 
e programas de desburocratização para 
micro, pequenas e médias empresas 
implantados pela instituição e que têm 
gerado bons resultados. Ihoshi ainda 
ressaltou o projeto JUCESP 4.0, que 
pretende modernizar, agilizar e facilitar 
ainda mais os trabalhos por meio 
de um único portal. “Nossa função é 
acelerar o desenvolvimento, simplificar a 
burocracia”, afirmou.
Também participaram da reunião os 
deputados estaduais de SP Sergio 
Victor e Ricardo Mellão, o deputado 

do AM Adjuto Afonso, a vereadora 
Janaina Lima da Capital, o presidente 
do SESCON-SP Reynaldo Lima Jr., 
a representante da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico Jandaraci 
Araújo, o consultor da FREPEM, Silverio 
Crestana, representantes da Fiesp, 
Fecomercio, Sebrae-SP, Endeavor, 
Secretarias de Estado, prefeituras, 
associações, sindicatos empresariais, 
entidades contábeis, órgãos de fomento, 
instituições de pesquisa e universidades.
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36. Mobilização pelo Emprego e 
Produtividade é lançado em 

São Paulo. 
A FREPEM apoiou e participou do 
lançamento do Programa Mobilização 
pelo Emprego e Produtividade, realizado 
em 31 de outubro de 2019, na sede da 
FecomercioSP. 
A iniciativa do Ministério da Economia, 
por meio da Secretaria Especial 
de Produtividade, Emprego e 
Competitividade, em parceria com 
o Sebrae, debateu os entraves que 
impedem o aumento da produtividade, 
sejam legislações, impostos e até mesmo 
de infraestrutura e mobilizar governos 

locais e representantes do setor produtivo 
na direção de aprovar políticas públicas 
que possam simplificar a vida de quem 
produz e gerar mais emprego e renda. 
O presidente do SESCON-SP, Reynaldo 
Lima Jr. defendeu que as microempresas 
não sejam prejudicadas nas PECs da 
reforma tributária e apresentou dados que 
mostram a força das microempresas no 
país. “Os pequenos negócios respondem 
por mais de um quarto do Produto 
Interno Bruto (PIB) brasileiro. Juntas, as 
cerca de 5 milhões de micro e pequenas 
empresas no País representam 27% do 
PIB, um resultado que vem crescendo 
nos últimos anos. As PECs da Reforma 

Tributária podem promover a perda de 
competitividade das microempresas, por 
isso estamos fazendo essa defesa”, disse, 
solicitando ao Secretário Especial da 
Produtividade do Ministério da Economia 
Carlos da Costa, que apoie essa bandeira. 
O secretário concordou e disse que existe 
um preceito constitucional que a micro 
e pequenas empresa tem que ter um 
tratamento diferenciado em todas as leis. 

Também participaram do evento o 
presidente da Frepem deputado Itamar 
Borges; o vice-governador Rodrigo Garcia; 
a secretária estadual de Desenvolvimento 
Econômico, Patrícia Ellen; o presidente do 
Sebrae, Carlos Melles; o superintendente 
do Sebrae-SP, Wilson Poit; além de 
prefeitos, parlamentares, representantes 
de entidades do setor produtivo e gestores 
estaduais e municipais.
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ATIVIDADES REALIZADAS E PRINCIPAIS CONQUISTAS 
DA FREPEM NO PERÍODO DE 2019 A 2021

2020

37. FREPEM aplaude inclusão de 
micro e pequenas empresas em 

programa de exportação.
Itamar Borges comemorou o lançamento 
do Exporta SP – Programa Paulista de 
Capacitação para Exportações, que visa 
preparar empresas de micro, pequeno 
e médio portes para acessar o mercado 
internacional. Essa medida vai ao encontro 
dos pleitos da frente que propôs a 
criação de um programa estadual de 
apoio à internacionalização de pequenas 
empresas.
Sobre o programa, lançado no dia 30 
de janeiro de 2020 pelo Governo do 
Estado, o deputado afirmou que em 
março de 2019, esteve com a secretária 
de Desenvolvimento Econômico, 
Patrícia Ellen e entregou um documento 
elaborado por um grupo de trabalho da 
FREPEM, com vistas a subsidiar a criação 
de um grande programa. “O Exporta 
SP é um primeiro passo e desejamos a 
implantação e se possível, a ampliação 
dessa iniciativa”, resumiu o parlamentar.
A meta do projeto é qualificar 1.200 
empresas até 2023, fazendo com que um 
número maior de companhias passe a 
exportar os produtos de origem paulista. O 
programa é coordenado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, em parceria 
com a InvestSP.

38. Conselheiros do CRCSP, gestão 
2020-2021, tomam posse em 

sessão solene.
Muita emoção, alegria e confraternização 
marcaram a cerimônia da posse solene 
do Conselho Diretor e de conselheiros do 
CRCSP para a gestão 2020-2021, realizada 
no 1º dia de fevereiro de 2020, em São 
Paulo. O Conselho Diretor do CRCSP é 
composto pelo presidente José Donizete 
Valentina e 4 vice-presidentes. Ao todo são 
72 conselheiros efetivos e suplentes.
Presidente José Donizete Valentina 
(centro), com os vice-presidentes 
de Registro, Mariano Amadio, de 
Administração e Finanças, José Aparecido 
Maion, de Fiscalização, Ética e Disciplina, 
João Carlos Castilho Garcia, e de 
Desenvolvimento Profissional, Marcelo 
Roberto Monello.
O presidente do Sescon-SP e da Aescon-
SP Reynaldo Pereira Lima Júnior falou em 
nome das Entidades Contábeis do Estado 
de São Paulo. Ele lembrou que o CRCSP 
“por congregar todos os profissionais, 
é a entidade mãe da Contabilidade, 
registrando e fiscalizando por meio da 
educação, na defesa da sociedade”. 
O deputado Itamar Borges presidente da 
FREPEM parabenizou a nova gestão pelo 
lema “Unindo ideias e vencendo desafios”. 
Ele afirmou: “este ano teremos muitos 
desafios pela frente e os profissionais da 
contabilidade certamente são essenciais 
para unificar as ideias sobre as reformas 
que serão feitas, especialmente a reforma 
tributária”.

Presidente José Donizete Valentina (centro), com os vice-presidentes de Registro, Mariano Amadio, de 
Administração e Finanças, José Aparecido Maion, de Fiscalização, Ética e Disciplina, João Carlos Castilho 
Garcia, e de Desenvolvimento Profissional, Marcelo Roberto Monello
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39. Primeira reunião do ano do 
Conselho Superior da Micro, 

Pequena e Média Indústria (Compi) 
da Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp) contou com a 
presença de Paulo Skaf, presidente da 
entidade, que diz acreditar na retomada 
econômica. “Nossa estimativa para o PIB 
este ano é de alta de 2,5% a 3%”, disse.
A Fiesp apresentou suas perspectivas 
econômicas para 2020 baseadas em 
levantamento elaborado pelo seu 
Departamento de Competitividade e 
Economia. Entre os resultados, o fato de 
estarem sendo criadas condições para 
que a economia brasileira ganhe ritmo, 
com as reformas implementadas, como 
a Trabalhista e a da Previdência, além do 
estabelecimento do teto dos gastos. 
Foram apresentadas também as 

estimativas da Associação Comercial 
de São Paulo (ACSP), que projeta um 
PIB positivo entre 3% e 3,5% para 2020. 
“No entanto, o consumidor ainda está 
muito cauteloso e endividado. Mas o 
que me preocupa mais é a diferença 
de desempenho entre as grandes 
redes varejistas e as pequenas. As 
grandes estão em fase de expansão, 
com implantação de novas tecnologias, 
enquanto as pequenas encontram muitas 
dificuldades, principalmente no acesso ao 
crédito por não terem muitas garantias 
a oferecer”, avaliou Marcel Domingos 
Solimeo, economista da ACSP.
Na avaliação de Lauro Emílio Gonzales 
Farias, professor da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), a projeção é de expansão 
do PIB próximo a 2%. Quanto ao volume 
de crédito, no Brasil, encontra-se em 48%, 

nos EUA alcança 192%, no Japão, 168%, e 
na China, 156%, comparou o docente.
Para a Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de São 
Paulo (FecomercioSP), o PIB deve ficar 
entre 2% a 2,5% em 2020, tendo como 

base o cenário de juros baixos e o crédito 
em expansão para a pessoa física. 
“Estamos saindo de um período de erros 
gravíssimos de política econômica, mas 
que não são corrigidas no curto prazo”, 
concluiu Farias.
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40. Sescon SP completa 71 anos e 
foca nas pautas políticas. 

Aos 71 anos de atuação o Sescon SP 
acompanha as transformações da 
atualidade mudando sua postura e 
focando no protagonismo político 
que sua representatividade propicia. A 
pauta da vez é a Reforma Tributária, que 
segundo estudo realizado pela entidade 
deve impactar num aumento de carga 
tributária significativa. Por isso o Sescon 
SP convida os contadores a serem 
protagonistas das mudanças através de 
seu amplo conhecimento sobre o tema. 
Inclusive o Sescon SP tem uma pesquisa 
que está aberta ao público para que 
possam se manifestar a respeito, www.
sescon.org.br/site/reforma.

Participações: Reynaldo Lima Jr. – 
presidente Sescon SP; João Batista Diniz 
Júnior – presidente da Cebrasse; Roberto 
Mateus Ordine – vice-presidente Facesp; 
Márcio Olívio Fernandes da Costa – 

vice-presidente Fecomercio SP; Sérgio 
Approbato Machado Júnior – presidente 
da Fenacon; Walter Iihoshi – presidente 
da Jucesp; Itamar Borges – deputado 
estadual Presidente da Frepem; José 
Donizete Valentina – presidente do CRCSP; 
Edir Sales – vereadora SP; Ricardo Patah, 
presidente do Sindicato dos Comerciários 
de São Paulo; Carlos José de Lima Castro, 
presidente do Sescon-SP na gestão 2001-
2003, representando os ex-presidentes da 
entidade; Arnaldo Faria de Sá, subprefeito 
do Jabaquara; Aline Cardoso, secretária 
municipal de Desenvolvimento Econômico 
e Trabalho.
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41. Pandemia Covid-19. No início de 
março de 2020 o País foi abalado 

com a chegada do Corona Vírus. Uma 
situação de crise sanitária se instalou. 
Várias medidas começaram a ser tomadas 
pelas autoridades. No Estado de São 
Paulo foi decretado estado de calamidade 
pública em todas as cidades paulistas, 
isolamento social, quarentena e outras 
ações. As reuniões passaram a ser virtuais, 
o trabalho tornou-se remoto, home 
office e web conferências tornaram-se 
instrumentos para a continuidade das 
atividades. 

 Em sessão plenária histórica da 
Assembleia Legislativa, deputados 
aprovaram (30/3), em ambiente 
totalmente remoto, os Projetos de 
Decreto Legislativo 3/2020 e 4/2020. 
As propostas reconhecem o estado de 
calamidade pública no Estado e na cidade 
de São Paulo, e viabilizam alterações 
orçamentárias para que os gestores 
possam ter mais autonomia para investir 
nas áreas mais atingidas pela pandemia 
do novo coronavírus.
O presidente da Alesp, deputado Cauê 
Macris, explicou que todo o esforço 

é no sentido de impedir o aumento 
súbito do número de contaminados e 
garantir atendimento a toda população. 
"A restrição social é fundamental nesse 
problema, para conseguir fazer o 
achatamento da curva de contaminação, 
garantindo às pessoas o atendimento de 
saúde".
Presidente da ALESP – Deputado Cauê 
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Macris anuncia estado de calamidade 
pública no estado de SP.
A FREPEM apresentou e defendeu junto 
ao governo e ao Comitê de Crise a adoção 
de novas políticas e medidas propostas 
pelos setores empresariais, com vistas 
a manutenção em funcionamento das 
atividades econômicas essenciais. 

53Janeiro 2019 - Dezembro 2021



54 55Janeiro 2019 - Dezembro 2021Relatório de Atividades Frepem

42. Frepem e Sescon debatem 
a reforma tributária com o 

Deputado Baleia Rosssi. O deputado 
estadual Itamar Borges, presidente da 
Frepem, acompanhado do presidente 
do Sescon-SP Reynaldo Lima Júnior, 
reuniram-se com o deputado federal 
Baleia Rossi, autor da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) nº 45/2019. 
Itamar Borges fez uma retrospectiva 
dos encontros realizados em 2019 pela 
Frepem, junto aos setores empresariais 

e acadêmicos, ressaltou a importância 
da Reforma Tributária para simplificar e 
melhorar o ambiente de negócios. 
 Reynaldo Lima apresentou propostas de 
emendas baseadas em estudo realizado 
pela Entidade e que simula o impacto na 
carga tributária para os principais setores 
da economia, especialmente para o de 
serviços. Reynaldo afirmou “É um projeto 
necessário, está bem estruturado, e 
sugerimos alguns ajustes. Um deles é a 
criação de faixas de alíquotas para o IBS, 

de tal forma que os serviços essenciais, 
como educação, saúde e transporte 
tenham alíquota menor; propusemos a 
desoneração da folha de pagamentos; 
e principalmente, desejamos garantir o 
tratamento diferenciado e geração de 
crédito para as empresas do Simples 
Nacional”, frisou Lima. Baleia Rossi 
agradeceu as sugestões, mostrou-se 
sensível, especialmente ao tratamento 
diferenciado do Simples. “O Congresso 
Nacional já criou a Comissão para debater 

e chegar a uma proposta unificada. O 
objetivo final é fazer com que o sistema 
tributário não seja impeditivo para as 
empresas gerarem emprego e renda 
para a população. Teremos a tão sonhada 
simplificação do sistema tributário 
brasileiro, redução do contencioso, o fim 
da Guerra Fiscal, diminuição do Custo 
Brasil, o crescimento do PIB, além de 
melhorar o ambiente de negócios e 
reerguer nossa economia”, afirmou Baleia.

43. Encaminhamento de Pleitos 
dos Contabilistas ao Secretário 

da Fazenda do Estado de SP. O 
Presidente da Frente Parlamentar do 
Empreendedorismo, deputado Itamar 
Borges encaminhou e reforçou ao 
Secretário Estadual da Fazenda Henrique 
Meireles, pleito das Entidades Contábeis 
para suspensão, prorrogação dos prazos 
e anistia de multas ou penalidades. No 
documento constou a importância dos 
profissionais da contabilidade e a boa 
relação que vem sendo construída com o 
fisco estadual. 

44. Levantamento de medidas 
tomadas pelo Governo 

Federal e pelo Governo Estadual para 
enfrentamento da crise do Covid19 nas 
empresas provocada pela pandemia. 
Levantamento de Informações para 
participação do presidente da FREPEM 
no Debate com Grupo de Empresários do 
LIDE - São José do Rio Preto.  
“Se o poder público não gerar moeda, não 
fizer os investimentos em infraestrutura e 
oferecer crédito aos empresários, vamos 
ter, com certeza, dificuldades para a 
retomada”, resumiu o deputado estadual 
Itamar Borges (MDB) uma posição 
convergente entre parlamentares da 
região que participaram da live promovida 
pelo LIDE Rio Preto no início da tarde 
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desta terça-feira, 28 de março, para 
debater o tema “Impacto da Covid-19 na 
economia do Noroeste Paulista e o projeto 
para a retomada do Estado de SP”.
Por quase duas horas, Itamar, Carlão 
Pignatari (PSDB), líder do Governo Doria 
na Assembleia Legislativa de São Paulo, 
e os deputados federais Geninho Zuliani 
(DEM) e Luiz Carlos Motta (PL) falaram dos 
efeitos da  quarentena na economia, mas 
também dos projetos para estimular a 
retomada das atividades empresariais e do 
consumo num cenário de pós-pandemia.
8. Pleitos das Entidades Contábeis e 
da FREPEM são atendidos. O Governo 
Federal e o Governo de SP anunciaram, 
no início de abril de 2020, importantes 
medidas para enfrentamento ao novo 
coronavírus, que vão ao encontro 
dos pleitos da Frente Parlamentar do 

Empreendedorismo e das entidades 
contábeis e federações empresariais.   
Entre as medidas anunciadas destacam-
se:   1- Desoneração do IOF. 2- O 
pagamento do PIS/PASEP, Contribuição 
Patronal Previdência e COFINS serão 
diferidos referentes aos meses de abril 
e maio.  3- Prorrogação na entrega da 
declaração do IRPF – Imposto de Renda 
Pessoa Física para 30/06/2020. 4- O 
Governo de SP anunciou novos créditos 
para microempreendedores.

45. Plataforma estimula vendas do 
produtor rural. Com o apoio do 

Ministério da Agricultura, o Sistema CNA/
SENAR lançou uma plataforma nacional 
de comércio eletrônico que reune produ-
tores rurais, aplicativos, redes de super-
mercados e prestadores de serviço de 
frete para facilitar a comercialização de 
produtos do campo. O portal foi criado 
com o objetivo de diminuir a distância de 
quem produz e quem consome. “A pande-
mia da Covid-19 representa grande ame-
aça aos micro e pequenos empreende-
dores, que precisam de mais fôlego para 
se recuperar dos impactos causados pelo 

novo coronavírus. Por isso, desde o início 
da crise, a Frepem vem propondo ações 
para minimizar os impactos na economia 
e na vida das pessoas. O Portal é uma 
importante ação de apoio ao negócio local 
e de contribuição com o desenvolvimento 
regional, produtores rurais acessam novos 
canais de venda, compradores ampliam 
a sua rede de fornecedores e empresas 
de logística viabilizam as entregas”, fala o 
deputado Itamar Borges, que presiden-
te a SPS-AGRO – Frente Parlamentar do 
Agronegócio Paulista e a Frepem – Fren-
te Parlamentar do Empreendedorismo e 
Combate à Guerra Fiscal.
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46. Resolução sobre atividades 
essenciais - escritórios de 

contabilidade e de advogados. Fruto de 
pleito das entidades contábeis o Governo 
do Estado emitiu a Deliberação 8, de 
3-4-2020, do Comitê Administrativo 
Extraordinário Covid-19, de que trata o 
art. 3° do Dec. 64.864-2020 definindo 
os escritórios de contabilidade e de 
advogados como sendo atividades 
essenciais e que, portanto, poderiam abrir 
no período de quarentena. No entanto, 
frente a contestação das entidades de 
classe dos advogados, o Governo do 
Estado mudou de posição e cancelou a 
medida, informando que os escritórios 
poderiam fazer apenas atendimento 
remoto. Essa situação demandou 
inúmeras tentativas de reversão por parte 
das Entidades Contábeis e do Presidente 
da FREPEM, mas ela não foi alterada.

Deliberação Covid-19 Nº 8 DE 
03/04/2020
_____________________________________
Publicado no DOE - SP em 4 abr 2020

Dispõe sobre medidas de prevenção no 
âmbito da Administração estadual.

Deliberação 8, de 03.04.2020, do Comitê 
Administrativo Extraordinário Covid-19, 
de que trata o art. 3º do Dec. 64.864-
2020
Deliberações como medidas de 
prevenção no âmbito da Administração 
estadual:
I - a medida de quarentena instituída 
pelo Dec. 64.881- 2020, não se aplica:
a) às atividades internas de escritórios 
de advocacia ou contabilidade, com 
fechamento do ingresso do público ao 
seu interior, ressalvado o acesso dos 

clientes;
b) ao funcionamento de prédios 
comerciais, sem prejuízo de eventuais 
restrições específicas incidentes sobre 
suas unidades;
c) a estabelecimentos comerciais 
de peças e acessórios para veículos 
automotores;
II - o Comitê reitera, nos termos, 
respectivamente, dos itens II, "b", e I de 
suas Deliberações 2, de 23-3-2020, e 7, de 
01.04.2020, que a medida de quarentena 
não atinge a manutenção de serviços 
de entrega ("delivery") e "drive thru" 
por estabelecimentos comercias ou 
prestadores de serviço.
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA DA SAÚDE
SECRETARIA DA FAZENDA E 
PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO
SECRETARIA DE RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Deliberação Cancelada.

47. Duas medidas importantes 
para pequenas empresas: 

ampliação do prazo de recolhimento 
do Simples e empréstimos baseado 
no faturamento. Dois pleitos da Frente 
Parlamentar do Empreendedorismo 
foram atendidos: Nova Lei autoriza 
crédito de até 30% da receita bruta 
anual para micro e pequena empresa. 
Publicada em 19/05, no Diário Oficial da 
União a Lei nº 13.999, de 18 de maio de 
2020, instituiu o Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (Pronampe), para o 

desenvolvimento e o fortalecimento 
dos pequenos negócios. O autor da lei 
senador Jorginho Mello comemorou a 
medida, que embora sancionada com 
vetos, preserva o principal do projeto, 
“Essa Lei libera mais de R$ 15 bilhões 
para micro e pequenos empreendedores” 
comentou o senador. Outra boa notícia foi 
a Resolução CGSN nº 155/2020, publicada 
no DOU de 18/05/2020 que aprovou a 
prorrogação de prazos e parcelamentos 
de tributos administrados pela RFB e pela 
PGFN no âmbito do Simples Nacional. 
Os parcelamentos com vencimento em 
maio, junho e julho poderão ser pagos, 
respectivamente, em agosto, outubro e 
dezembro

48. Reabertura dos escritórios 
de contabilidade, assessoria 

e perícias. O SESCON-SP, com a 
colaboração do CRC-SP e do IBRACON, 
elaborou um protocolo de reabertura dos 
escritórios de contabilidade, assessoria 
e perícias, e assinou um termo de 
compromisso junto com o protocolo 
sanitário do setor com a Prefeitura de São 
Paulo. O protocolo do segmento contábil 
foi um dos primeiros a ser aprovado. 
O protocolo aborda cinco aspectos para 
o retorno do atendimento presencial 
pelos escritórios de prestação de 
serviços: Distanciamento Social, Higiene 
e Sanitização, Comunicação, Colaboração 
com o Esforço de Testagem, Horários 
Alternativos para Atendimento ao Público 
e Volta Seletiva ao Trabalho.
O Sebrae-SP também lançou um Guia 
de Recomendações de Prevenção 
Sanitária e Enfrentamento da Pandemia 
de PANDEMIA DE COVID-19 e fez várias 
atividades para orientação dos pequenos 
empreendedores.

49. PL que altera regulamento 
do TIT. O Projeto Lei n.º 

367/2020, de autoria do deputado 
Sergio Victor (NOVO) é fruto do grupo 
de estudos formado por entidades do 
setor produtivo, autoridades tributárias 
e advogados, como a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), a Fundação 
Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP) e 
escritórios de advocacia. O PL visa alterar 
ao processo tributário estadual, com 
atualizações que visam maior celeridade. 
O texto do projeto é baseado em três 
pilares centrais: adaptar o processo 
administrativo tributário paulista ao 
Código de Processo Civil (CPC – Lei n.º 
13.105/2015) nacional; vincular as decisões 
às repercussões gerais dos tribunais 
judiciários, como acontece no Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf); 
e a revogação dos valores de alçada no 
TIT, permitindo que qualquer contribuinte 
tenha acesso ao tribunal. A pedido 
do SESCON-SP o dep. Itamar Borges 
solicitou a tramitação do PL pela CAE - 
Comissão de Atividades Econômicas, de 
forma a organizar uma audiência pública 
para debater o Projeto. O consultor da 
Frepem Silverio Crestana participou de 
reunião virtual, liderado pelo presidente 
do Codecon-SP e do Conselho de 
Assuntos Tributários (CAT) FecomercioSP, 
Márcio Olívio Fernandes da Costa, onde 
discutiu-se a proposta de alteração do 
processo administrativo paulista do 
Tribunal de Impostos e Taxas (TIT). 
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50. Frepem defende menos 
burocracia para liberação de 

crédito a micro e pequena empresa em 
reunião do Compi/Fiesp.
O deputado Itamar Borges, participou da 
Web Conferencie do Conselho Superior 
da Micro, Pequena e Média Indústria 
– Compi da Fiesp, realizada nesta sexta-
feira, 26 de junho de 2020. A reunião, 
coordenada pelo presidente do Compi e 
vice-presidente da Fiesp, Milton Bogus, 
debateu o tema “A Recuperação e o 

Crédito para as Micros, Pequenas e Médias 
Indústrias na Crise da Covid-19” e teve 
como expositores: Fábio Gallo Garcia, 
conselheiro do COMPI e professor da FGV; 
Nelson Antonio de Souza, presidente da 
Desenvolve SP; Tiago Luiz Cabral Pérola, 
chefe do Departamento de Clientes e 
Relacionamento Institucional do BNDES; 
e Guilherme Afif Domingos, assessor 
Especial do Ministério da Economia.
Itamar destacou o importante papel 
do Compi na promoção do diálogo 

e para articular as demandas dos 
pequenos empresários. “Nesse período 
de crise na saúde e na economia, o 
pequeno empresário não pode ficar 
abandonado à própria sorte. O Conselho 
dá bom exemplo ao reunir especialistas e 
autoridades responsáveis pelas políticas 
públicas para os empreendedores”, disse. 
E também falou sobre os programas e 
fundos de créditos emergências criados 
para minimizar os impactos da pandemia 
de Covid-19 na economia, mas que as 

exigências para o empréstimo acabam 
inviabilizando o acesso dos pequenos ao 
crédito. “Nossa proposta é que o Banco do 
Povo e a Desenvolve-SP também adotem 
a regra do Pronampe. Com empréstimo 
automático para até 30% do valor do 
faturamento do ano anterior. Estamos 
com muita expectativa pelo anúncio de 
crédito feito pelo Governo do Estado, 
com juros baixos, carência e agilidade na 
aprovação”, disse o parlamentar.
Na mesma linha, Guilherme Afif 
disse que as instituições financeiras 
preferem emprestar 3 milhões para uma 
empresa do que emprestar 30 mil para 
100 empresas. Defendeu as medidas 
aprovadas no Congresso, como o FAMPE, 
onde o Governo deve oferecer a garantia 
e os Bancos devem emprestar até 
30% do faturamento das MPEs no ano 
anterior. Sugeriu ainda novas medidas, 
por exemplo, repassar dinheiro de forma 
ágil para as microempresas por meio das 
maquininhas de cartão de crédito.
O presidente da Desenvolve SP, Nelson 
de Souza, destacou os empréstimos 
para empresas e para os municípios e 
demonstrou forte comprometimento 
com os pequenos negócios. Também 
agradeceu a proposta do deputado 
Itamar e disse que irá levar para análise do 
Comitê de Desenvolvimento Econômico 
do Governo do Estado.

51. “Defesa e difusão do 
cooperativismo nos poderes 

públicos”. O presidente da FREPEM 
e o consultor participaram do evento 
organizado pela OCESP (Organização 
das Cooperativas do Estado de SP) como 
parte das ações da Semana Municipal 
do Cooperativismo na cidade de São 
Paulo e em alusão ao Dia Internacional 
do Cooperativismo, celebrado no último 
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dia 4/7. O encontro também contou com 
as participações do presidente OCESP, 
Edivaldo Del Grande; do senador Major 
Olímpio; do deputado Federal Arnaldo 
Jardim; e da vereadora Aline Cardoso, 
secretaria municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho e autora do projeto 
de lei que originou a Semana Municipal 
do Cooperativismo, e foi moderado pelo 
assessor de Relações Institucionais da 
OCESP, Ricardo Saboya.

52. Audiência Desenvolve-SP, 
Sescon-SP e Frepem. A Frente 

Parlamentar do Empreendedorismo 
liderada pelo deputado Itamar Borges, 
juntamente com o Sescon-SP presidido 
por Reynaldo Lima reuniram-se com o 
Presidente Nelson de Souza da agência 
Desenvolve-SP, para construir um 
programa, onde as micro e pequenas 
empresas tenham acesso aos recursos 
necessários para enfrentamento da crise 
provocado pela Covid-19. O programa 
“Contador médico das empresas” será 
disponibilizado a mais de 25 mil empresas 
contábeis filiadas ao Sescon-SP, para 
aquisição de computadores e softwares 
para atendimento remoto, além de capital 
de giro e também oferecerem orientação 
e consultoria para mais de 1,7 milhões de 
micro e pequenas empresas paulistas. Nos 
próximos dias esse programa será lançado 
por meio de um Termo de Compromisso a 
ser assinado, com detalhamento das linhas 
de crédito que serão disponibilizados. 

53. Sancionada a Lei do Município 
de São Paulo Nº 17.403, de 

17 de julho de 2020 (projeto de lei nº 
630/17, do executivo) que dentre outras 
medidas autoriza o Executivo a indicar 
servidores públicos municipais inativos 
no âmbito dos convênios celebrados com 
a JUCESP. Essa Lei viabiliza os postos de 

atendimento da Jucesp na Cidade de São 
Paulo, que funcionam em instituições 
como o SESCON-SP, onde necessitam ter 
um funcionário habilitado, com fé pública.  

54. Sessão Solene 130 Anos 
da JUCESP. Por iniciativa 

do deputado Itamar Borges 
presidente da Frente Parlamentar do 
Empreendedorismo foi realizado o Ato 
Solene em Homenagem aos 130 anos da 
Junta Comercial do Estado de São Paulo 
(Jucesp). Em ambiente virtual, a solene 
contou com a participação do presidente 
da Jucesp, Walter Ihoshi, da vice-
presidente Adriana Flosi, do procurador-
chefe da Jucesp, Celso Jesus Mogioni; da 
secretária-geral, Gisela Simiema Ceschin; 
da vogal decana, representando todo 
o Colégio de Vogais da Jucesp, Arlette 
Cângero; do presidente do Sescon-SP, 
Reynaldo Lima Jr. do presidente do CRCSP, 
José Donizete Valentina; do presidente 
do SindcontSP, Geraldo Carlos Lima, além 
de colaboradores da Jucesp. Também 
mandaram mensagens, o governador 
João Doria, o vice-governador Rodrigo 
Garcia, a secretária de Desenvolvimento 
Econômico, Pátria Ellen, entre outras 
autoridades.

55. Reunião FREPEM, SESCON-
SP e CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL. Atendendo pedido do 
deputado Itamar Borges, presidente da 
FREPEM, o Superintendente Executivo 
de Governos em exercício – SEG São 
Paulo Centro, Gabriel Monteiro, reuniu-
se com o Presidente do SESCON-SP, 
Reynaldo Lima Jr., onde foi apresentada 
a situação relacionada com o sistema de 
pagamentos da CEF com dificuldades 
para gerar guias para pagamento das 
parcelas do FGTS. Após a reunião a Caixa 
emitiu comunicado atendendo esse pleito, 
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autorizando quem não havia recolhido 
a primeira parcela pode recolher até 
31/07/20, sem a incidência de multas e 
encargos. 

56. Frepem debate o impacto da 
pandemia no setor produtivo 

em webinar da FecomercioSP.
O deputado Itamar Borges, participou 
do Webinar “O Impacto da Pandemia no 
Setor Produtivo e as Medidas de Apoio 
às Empresas na Fase de Recuperação”, 
promovido pelo Conselho de Economia 
Empresarial e Política da FecomecioSP, 
juntamente com o economista sênior do 
Banco Mundial, Xavier Cirera, o secretário 
especial de Produtividade, Emprego e 
Competitividade (Sepec) do Ministério da 
Economia, Carlos da Costa, e o deputado 
federal Alexis Fonteyne.
A crise econômica decorrente da 
pandemia tem levado à suspensão total 
ou parcial das atividades produtivas, 
no encontro, foi abordado os impactos 
da pandemia no setor, estratégias para 
a retomada, ações de Governo para 
minimizar os efeitos da crise, liberação 

de créditos para as pequenas empresas, 
reforma tributária, expectativas para a 
retomada, além de orientações para os 
empresários
O webinar foi acompanhando por 
lideranças empresariais, especialistas e 
consultores, entre eles o vice-presidente 
da FecomercioSP, Márcio Olívio da Costa, 
o presidente do Conselho de Economia da 
Federação, Antonio Lanzana, o consultor 
da Frepem, Silverio Crestana.

57. Audiência da FREPEM 
com o Secretário da 

Educação. O deputado Itamar Borges 
presidente da Frente Parlamentar do 
Empreendedorismo, acompanho do 
presidente do SESCON-SP, Reinaldo 
Lima, e do consultor da Frepem, Silverio 
Crestana, reuniram-se em 04 de agosto de 
2020, na Secretaria Estadual da Educação, 
com o secretário Rossieli Soares para 
discutir o andamento do programa de 
empreendedorismo na rede estadual de 
educação. Na ocasião o deputado Itamar 
Borges, lembrou a Portaria do MEC No 
1432 de 2018, editada pelo Secretário 

Rossieli, quando ele era Ministro. Essa 
portaria estabeleceu os referenciais para 
a elaboração dos itinerários formativos 
conforme as Diretrizes Nacionais do 
Ensino Médio. 
O Secretário afirmou que esse é o marco 
regulatório que define empreendedorismo 
como um eixo estruturante dos itinerários. 
São Paulo saiu na frente com a aprovação 
do novo Currículo do Ensino Médio, 
para ser implantado a partir de 2021. O 
Secretário informou ainda que o Plano 
Estadual de Educação Empreendedora, 
criado pela lei 15. 693 de 2015 está sendo 
desenvolvido nas escolas e que vem sendo 
incorporado pela estrutura da Secretaria 
da Educação. Também ponderou que 
deseja a colaboração das entidades 
empresariais, universidades e especialistas 
da Frepem para fortalecer a implantação 
do Plano Estadual de educação 
empreendedora.

58. Reforma Tributária: o que 
os profissionais contábeis 

precisam saber? O Debate teve a 
participação de Reynaldo Lima Jr, 

presidente do SESCON-SP, Sérgio 
Approbato Machado, presidente da 
FENACON e Vanessa Rahal Canado, 
assessora especial do ministro da 
Economia, Paulo Guedes. Nessa live foram 
analisadas as propostas em andamento no 
Congresso, Senado e Projeto do Governo 
Federal, sobre a Reforma Tributária. 
Também, discutiu-se a estrutura, pontos 
positivos, impactos negativos e principais 
medidas que podem afetar o setor de 
serviços.

59. Frepem apresenta Emendas 
ao PL 529/2020 - Reforma 

Administrativa do Estado de São 
Paulo. Diversas entidades empresariais, 
universidades e instituições de pesquisa 
solicitaram apoio da FREPEM para 
apresentar emenda ao Projeto de Lei 
nº 529/2020, que estabeleceu medidas 
voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio 
das contas públicas e dá providências 
correlatas. Esse Projeto de Lei teve a 
finalidade de dotar o Estado de meios de 
enfrentamento da situação fiscal, devido 
aos efeitos negativos da Pandemia da 
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COVID-19, sobre as receitas públicas e 
gerou alteração na legislação do ICMS, 
dentre outras medidas, por meio do 
Artigo 24. Também foi motivo de proposta 
de Emenda para excluir a Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo e as Universidades Estaduais do 
alcance do Artigo 14 do referido PL. O 
deputado Itamar Borges apresentou as 
Emendas.

60. Lançamento Guia Sebrae para 
o Candidato Empreendedor. O 

Sebrae-SP lançou o Guia para Candidatos 
e o Plano de 100 Dias com o objetivo de 
contribuir para que o desenvolvimento 
local se destaque na pauta básica 
da administração pública, junto com 
saúde, educação, segurança pública 
e infraestrutura, incentivando os (as) 
candidatos (as) a se comprometerem 
com políticas públicas em prol do 
Empreendedorismo. São exemplos de 
cidades paulistas que já praticam boas 
iniciativas. O deputado Itamar Borges, 

presidente da Frepem foi vereador e 
prefeito municipal por três vezes em 
Santa Fé do Sul, e por três vezes ganhou 
o prêmio de Prefeito Empreendedor 

pelo Sebrae-SP e Sebrae Nacional. Ao 
participar do evento de lançamento dos 
documentos, o parlamentar ressaltou a 
importância das eleições e a oportunidade 
de defender as políticas públicas para 
melhoria do ambiente empreendedor 
local.

61. Código de Defesa do 
Empreendedor é aprovado na 

Alesp. O Projeto de Lei 755/2019, que visava 
criar o Código de Defesa do Empreendedor, 
foi aprovado no plenário da Assembleia 
Legislativa de São Paulo em 15 de setembro 
de 2020. De autoria dos deputados Sergio 
Victor, Ricardo Mellão e Itamar Borges, o 
PL tem como principal objetivo garantir 

direitos e garantias aos empreendedores 
contra interferências indevidas do Estado 
na atividade econômica. A iniciativa 
para a criação do Código de Defesa do 
Empreendedor foi estimulada pela Medida 
Provisória da Liberdade Econômica (MP 
881/19), apresentada no âmbito federal e 
transformada na Lei Ordinária 13.874/2019, 
que estabelece direitos para o livre 
mercado e investimentos em tecnologia. 
O texto seguiu para sanção do governador 
João Doria, mas foi vetado com alegação 
de propor medidas de Lei Federal 
existente, e por não serem suficientemente 
claras para ser cumpridas pela sociedade.

Deputados Ricardo Mellão, Itamar Borges e Sergio Victor.
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62. Desenvolve SP e SESCON-
SP firmam cooperação 

para facilitar financiamento de 
infraestrutura de trabalho remoto.
O acordo proporcionou acesso facilitado 
ao financiamento de equipamentos para 
trabalho em home office por pequenas 
empresas de contabilidade do Estado 
de São Paulo e integrou o Programa 
Re-tech do Sescon-SP para aquisição de 
equipamentos com linhas especiais de 
crédito.
O Desenvolve SP, instituição financeira 
do Governo do Estado de São Paulo, 
firmou acordo de cooperação com o 
SESCON – Sindicato das Empresas de 
Serviços Contábeis e das Empresas de 
Assessoramento, Perícias, Informações e 
Pesquisas no Estado de São Paulo. 
“Com a pandemia, as medidas de 
distanciamento social obrigaram grande 

parte das empresas a se adequarem 
de forma repentina, e em muitos casos 
com poucos recursos, ao modelo home 
office. Este acordo garante amparo às 
empresas do setor de contabilidade 
que precisam adquirir equipamentos 
e tecnologia para continuarem suas 
atividades”, afirmou o Presidente do 
Desenvolve SP, Nelson de Souza.
“O setor de contabilidade é 
majoritariamente composto por micro 
e pequenas empresas que não pararam 
suas atividades durante a pandemia. 
Neste momento, a adoção de novas 
tecnologias se mostrou essencial 
para que o nível de qualidade de seus 
negócios fosse mantido, mesmo que 
de forma remota. Com esta parceria, 
queremos ajudar as empresas que, por 
falta de recursos, tiveram dificuldades 

em atravessar este período”, destacou 
o Presidente do SESCON-SP, Reynaldo 
Lima Jr.
“Ao longo da quarentena, os recursos 
e orientações do Desenvolve SP 
foram fundamentais para que muitas 
empresas paulistas pudessem 
continuar abertas. Este termo de 
cooperação tem como objetivo ampliar 
o auxílio ao setor contábil, e é um 
reconhecimento à seriedade da gestão 
do SESCON-SP em amparar seus 
associados”, disse o Deputado Estadual 
e Presidente da Frente Parlamentar do 
Empreendedorismo, Itamar Borges.
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63. Frente Parlamentar do 
Empreendedorismo e Sescon-

SP promovem homenagem ao Dia do 
Contador.
O presidente da Frepem deputado Itamar 
Borges promoveu ao lado do presidente 
do Sescon-SP, Reinaldo Lima o Ato Solene 
em ambiente virtual, em Homenagem ao 
Dia do Contador, comemorado em 22 de 
setembro. Itamar destacou a importância 
da homenagem, e da categoria para o 
desenvolvimento dos negócios. “Desde 
2011 comemoramos em sessão solene, 
na Alesp o dia dos profissionais da 
contabilidade, comemorado em 25 de 
abril. Este ano por conta da pandemia 
não pudemos comemorar aquela data, 
como todos os anos. Mas hoje, dia do 
contador comemorado em todo Brasil, 
não podíamos deixar de homenagear os 
profissionais da contabilidade, o contador, 
uma carreira milenar”, relata o deputado 
Itamar Borges. 
O presidente do SESCON-SP e da 
AESCON-SP, Reynaldo Lima Jr., falou sobre 
a parceria com o deputado Itamar e com 
a FREPEM. “O SESCON-SP e a categoria 
contábil abriram um importante canal de 
diálogo e de trabalho com esta casa, já 
temos visto os bons frutos dessa parceria 
e certamente colheremos ainda muitos 
mais”, disse.
O Ato transmitido pela TV Alesp e 
pelo YouTube também contou com 
a participação do presidente da APC, 
Domingos Chiomento; do presidente 
da Fenacon, Sérgio Approbato; do vice-
presidente de políticas institucionais do 
CFC, Joaquim Bezzera; do presidente do 
CRCSP, José Donizete; do presidente do 
Sindicont-SP, Geraldo Lima; do presidente 
da Fecontesp, Dagoberto Sivério; do 
presidente da Apejesp, José Vanderlei; 

do diretor do Ibracon 5° Seção Regional, 
Aderbal Hoppe; do presidente do Ibracon 
Nacional, Eduardo Pocetti; e da Vice-
presidente Adjunta Regional SP da Anefac, 
Cecília Geron. Além de representantes das 
entidades congraçadas da contabilidade, 
representantes do Sebrae-SP, e o consultor 
da Frepem, Silvério Crestana.

64. Lançamento de projeto para a 
retomada tecnológica voltado 

ao setor contábil.
Em 30 de setembro o Sescon-SP lançou 
o Re-tech, ou projeto de Retomada 
Tecnológica, que reúne parceiros e 
apoiadores para auxiliar micro e pequenas 
empresas do segmento contábil e demais 
representados da entidade em três 
frentes: compra de hardware, aquisição de 
softwares e serviços digitais, e oferta de 
crédito para essas finalidades. O evento 

que aconteceu em ambiente virtual 
contou com a participação do deputado 
Itamar Borges presidente da Frente 
Parlamentar do Empreendedorismo 
na Alesp, juntamente com o presidente 
do Sescon-SP, Reynaldo Lima, que fez 
o anúncio do projeto; o presidente da 
Desenvolve SP, Nelson Antônio de Souza; 
e o presidente do CRC, José Donizete 
Valentina.
“Em um momento tão crítico devido à 
pandemia, o Sescon-SP buscou uma 
forma concreta e imediata de auxiliar 
as empresas de contabilidade que 
cumprem um papel social fundamental 
no processo de retomada dos pequenos 
e médios negócios no Brasil. O Re-Tech 
é o Lançamento do ano, demorou um 
pouco porque o SESCON-SP queria trazer 
propostas mais acessíveis, com ótimas 
negociações. Esse lançamento resgata 
a campanha da Entidade do começo da 
gestão, de se aproximar dos empresários 
para trazer soluções para os negócios 
das empresas de contabilidade e para 
melhoria do ambiente do negócio do 
cliente”, informou Lima.

65. Anúncio de investimentos de 
R$ 6 bilhões na reestruturação 

da malha ferroviária de São Paulo. 
Pleito da FREPEM para a melhoria da 
infraestrutura logística, o Governo do 
Estado de São Paulo anunciou importante 
programa que faz parte do Retomada 
21/22, para impulsionar a economia do 
estado. A modernização vai gerar 134 mil 
empregos diretos e indiretos ao longo da 
concessão. Grande parte das obras deverá 
ser concluída nos seis primeiros anos e vai 
proporcionar a expansão de capacidade 
da ferrovia de 35 milhões para 75 milhões 
de toneladas por ano. Os investimentos 
na nova malha ferroviária vão atender 72 
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municípios paulistas, grande parte deles 
na região de São José do Rio Preto. Ao 
todo, cerca de 5 milhões de pessoas serão 
beneficiadas com mais segurança viária. 
Entre as cidades, além de Rio Preto, onde 
será construído um contorno ferroviário 
de 52 km de extensão, estão Catanduva, 
Votuporanga, Limeira, São Carlos e 
Campinas.

66. Pleito da FAPESP - Emenda 
ao PL 627/2020 – LOA. O 

Conselho Técnico Administrativo da 
FAPESP escreveu ao presidente da 
FREPEM, deputado Itamar Borges, 
agradecendo a posição no trâmite do 
PL 529, pela sua conduta na defesa 
do papel da ciência e da inovação, 
que foi essencial para preservar os 
recursos da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo. No 
documento também solicitam apoio 
para Emendar o Projeto de Lei 627/2020, 
que orça a receita e fixa a despesa do 
Estado para o exercício de 2020, que 
contém um dispositivo que desvincula 
30% das transferências determinadas 
constitucionalmente para a Fundação. 
Com isto, poderão ser retirados R$ 455 
milhões do orçamento da FAPESP para o 
ano de 2021. Em novembro o governador 
João Doria anunciou que não haveria 
aplicação da Desvinculação da Receita 
Orçamentária de Estados e Municípios 
(DREM) aos repasses do Tesouro Estadual 
para a Fapesp, no orçamento de 2021. “É 
fundamental a manutenção dos recursos 
para pesquisa. Nesse momento de crise 
econômica, as políticas públicas para 
inovação precisam chegar aos pequenos 
negócios, onde estão 99% das empresas 
e são responsáveis por 65% dos empregos 
formais, além do fortalecimento das 
pesquisas científicas voltadas à saúde e 

agricultura”, afirmou o deputado Itamar 
Borges, ao parabenizar e agradecer o 
governador João Doria pela medida.

67. Ofício Frepem ao Presidente 
do Senado Federal. A Frente 

do Empreendedorismo enviou ofício 
ao presidente do Senado pedindo 
isenção e renegociação das dívidas 
do Simples Nacional que estão em 
tramitação naquela casa de leis. De 
autoria do senador Jorginho Mello, 
o PLP n° 200/20 isenta os pequenos 
empresários da cobrança dos tributos 
incluídos no Simples Nacional. Já o PLP 
224/20, também de autoria do senador 
Jorginho Mello, institui o Programa de 
Renegociação Extraordinária de Dividas 
do Simples Nacional (PREX-SN), com a 
finalidade de regularizar débitos apurados 
no Simples Nacional de microempresas, 
microempreendedores individuais e 
empresas de pequeno porte vencidos até́  

30 de setembro de 2020. Embora as micro 
e pequenas empresas brasileiras tenham 
começado a se recuperar da crise gerada 
pela pandemia, a situação delas continua 
crítica. As empresas estão faturando 
muito menos, alguns setores ficaram sem 
faturar nada e, por isso, os débitos estão se 
acumulando, uma grande parte também 
não conseguiu crédito do Pronampe. 
A Receita Federal atendeu pedido do 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) e decidiu 
suspender o processo de notificação e 
de expulsão do regime como forma de 
ajudar os pequenos negócios afetados 
pela pandemia do novo coronavírus. Em 
2019, mais de 730 mil empresas foram 
notificadas para exclusão do Simples por 
débitos tributários. Desse total, cerca de 
224 mil quitaram os débitos e 506 mil 
empresas acabaram excluídas do regime.

68. Frepem participa de Webinar 
Ensino de Empreendedorismo 

Contemporâneo.
Promovido pela Empreende – Editora 
de Livros de Negócios e o Sebrae-MA o 
Webinar “Ensino de Empreendedorismo 
Contemporâneo”, realizado em 06 
de outubro de 2020, promoveu uma 
discussão sobre os desafios do ensino 
de empreendedorismo no Brasil. O 
presidente da Frente Parlamentar do 
Empreendedorismo da Alesp, deputado 
Itamar Borges, foi um dos palestrantes do 
evento, no painel “Empreendedorismo na 
Base Nacional Curricular Comum – BNCC”.
Itamar Borges apresentou uma cronologia 
das ações realizadas nas escolas da rede 
pública de SP, iniciado com os projetos 
pilotos de educação empreendedora, 
promovidos pela Frepem, Empreende 
e Sebrae-SP, na Secretaria da Educação 
e Centro Paula Souza, em 2012; seguido 
com a criação do Plano Estadual de 
Educação Empreendedora, instituído por 
meio da Lei nº 15.693/2015, de sua autoria; 
posteriormente houve o lançamento 
da Cartilha com o material de apoio ao 
currículo da Educação Básica, em 2017; 
e recentemente foi aprovado o Novo 
Currículo do Ensino Médio, apresentado 
pelo Governo de SP e que deve ser 
implantado a partir de 2021.
Ao finalizar Itamar lançou um desafio: 
“Precisamos avançar, criar as métricas de 
avaliação, os indicadores de desempenho 
dessa política pública. Como avaliar as 
práticas de educação empreendedora 
na rede pública do estado de São 
Paulo? Elas impactam na cultura 
empreendedora da sociedade paulista, 
no médio e longo prazo? Elas sensibilizam 
os estudantes para novos projetos de 
vida? Elas contribuem para redução da 
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evasão escolar? Elas ajudam melhorar o 
rendimento das outras disciplinas? Elas 
despertam o interesse dos estudantes 
pela ciência? Os estudantes tornam-
se mais protagonistas na sociedade?”, 
perguntou o presidente da Frepem.
Além do deputado Itamar, o painel 
contou com as participações da Analista 
da Unidade de Cultura Empreendedora 
do Sebrae Nacional, Prof.ª Dra. Thelmy 
Arruda de Rezende; da Diretora Editorial 
do Sistema de Ensino J Piaget, Dulce 
Regina Vieira; e do especialista em 
empreendedorismo e fundador da 
Empreende, Prof. Dr. José Dornelas; e 
foi mediado pela Gerente da Unidade 
de Cultura Empreendedora do Sebrae 
Maranhão, Raissa Amaral Marins.

69. Eleições Municipais de 2020. 
Novembro foi marcado pelas 

eleições municipais. O CRC e SESCON-SP 
promoveu um debate com o candidato 
a Vice-Prefeito da Capital Ricardo 
Nunes, na chapa de Bruno Covas, para 
apresentar as demandas da classe 
contábil na capital e discutir temas 
pertinentes à profissão. Questões como a 
desburocratização no âmbito municipal, a 
situação das Sociedades Uniprofissionais, 
essencialidade da profissão contábil, 
reforma tributária e a obrigatoriedade 
do cadastro de resíduos sólidos da 
Autoridade Municipal de Limpeza 
Urbana (Amlurb) foram alguns dos temas 
apresentados pelos representantes da 
classe contábil ao candidato, que se 
comprometeu a apoiar os profissionais da 
contabilidade nestes pleitos.

70. O Papel dos Municípios no 
Ambiente de Negócios das 

MPMI é tema de reunião do COMPI da 
FIESP.
Na reunião mensal do Compi – Conselho 

da Micro, Pequena e Média Indústria da 
Fiesp debateu-se O Papel dos Municípios 
no Ambiente de Negócios das MPMI 
(Micro, Pequena e Média Indústria). A 
reunião on-line foi coordenada pelo 
presidente do Compi, Milton Antônio 
Bogus, e pelo vice-presidente Marco Reis, 
ambos dirigentes da FIESP.
Em sua participação, o presidente 
da Frente Parlamentar do 
Empreendedorismo, deputado Itamar 
Borges, destacou suas ações como 
deputado estadual e presidente da Frente 
Parlamentar para fomentar o ambiente 
de negócios. O parlamentar também 
citou sua experiência como prefeito e 
as ações realizadas em Santa Fé do Sul 
para estimular o desenvolvimento local 
e o empreendedorismo. Itamar Borges 
recebeu o Prêmio Prefeito Empreendedor 
do Sebrae, em reconhecimento às 
políticas públicas que implantou, com 
apoio da Câmara Municipal e das 
entidades empresariais locais.
A gerente da Unidade de Políticas 
Públicas e Relações Institucionais do 
Sebrae-SP, Beatriz Gusmão, apresentou 
sugestões de boas práticas para 
serem implementadas nos municípios 
paulistas.  O presidente da União dos 
Vereadores do Estado SP (UVESP), 
Sebastião Misiara, falou sobre possíveis 
ações dos vereadores para melhorar 
a competitividade empresarial local. 
A subsecretária de Desenvolvimento 
das Micro e Pequenas Empresas, 
Empreendedorismo e Artesanato no 
Ministério da Economia, Antônia Martins, 
apresentou Políticas Públicas para 
micros, pequenas e médias empresas, 
focadas em políticas de micro-crédito e 
desburocratização.
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71. Resultado das Eleições 
Municipais. A BBC News fez 

reportagem sobre o resultado das 
Eleições Municipais de 2020, com o mapa 
do avanço e recuo dos principais partidos 
do país. Em resumo, siglas que orbitam 
do centro à direita no espectro político, 
como DEM, PP, PSD e Republicanos, 
aumentaram significativamente em 2020 
o número de prefeituras conquistadas 
em relação a 2016, com destaque para 
capitais e cidades médias e grandes. Por 
outro lado, PSDB, MDB e PT foram os 
principais perdedores nessa comparação 
de Executivos municipais. Os tucanos 
ainda governam a maior população do 
país, quatro capitais, mas estão cada 
vez mais limitados a São Paulo. O MDB 
governará o segundo maior número 

de habitantes, o maior número de 
prefeituras (cinco capitais), mas sofreu 
um recuo de 25% em relação a 2016. E 
os petistas, que elegeram prefeitos em 
quatro capitais em 2012, acabaram sem 
nenhuma em 2020. 

72. Associação Comercial de 
São Paulo celebra 126 anos 

de fundação. O presidente da FREPEM 
Itamar Borges, acompanhou a solenidade 
de comemoração dos 126 anos de 
fundação da Associação Comercial de 
São Paulo – ACSP, realizada em 07 de 
dezembro de 2020 de forma on-line. O 
vice-presidente da República, Antônio 
Hamilton Mourão, ministrou a palestra 
na abertura do evento e falou sobre o 
Conselho Nacional da Amazônia Legal e 
o Desenvolvimento da Região. Mourão 

também falou sobre os desafios da 
pandemia de Covid-19 e disse que o 
Governo Federal prioriza o enfrentamento 
da doença salvando vidas, mantendo 
o sistema de saúde em operação e 
oferecendo apoio financeiro às pessoas 
em situação de vulnerabilidade social. 
O evento foi promovido pelo Conselho 
Político e Social (COPS) da ASCP e contou 
com as participações dos senadores 

Heráclito Fortes e Jorge Bornhausen; 
do presidente da Associação Comercial, 
Alfredo Cotait Neto; do ex-ministro 
Gilberto Kassab e membros da diretoria 
da entidade.

73. Indústria 4.0 é tema de evento 
on-line do Ciclo ILP-FAPESP. O 

Consultor Silverio Crestana representou 
o presidente da Frente Parlamentar 
do Empreendedorismo da ALESP - 
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FREPEM no evento. A Revolução 4.0, 
cuja abrangência afeta quase todos os 
segmentos da atividade humana, poderá 
proporcionar significativos ganhos de 
produtividade e qualidade nos processos 
empresariais, criando mercados e 
modelos inovadores de negócio. Esse foi 
o tema do evento virtual de 07/12/2020, 
realizado pela Fundação de Amparo 
à Pesquisa e Instituto do Legislativo 
Paulista, transmitido pelo canal TV Alesp 
e You Tube. 
O evento, que teve apoio da FREPEM e da 
FIESP, debateu casos e projetos que estão 
em andamento no estado de São Paulo. 
Também foram analisados os desafios 
para formação que esse mercado exige 
dos profissionais. As exposições feitas 
pelos cientistas e empreendedores 
paulistas foram elogiadas pelo Presidente 
da FREPEM, deputado Itamar Borges, 

“a vinda de cientistas a Assembleia 
é muito positiva, porque promove a 
divulgação das pesquisas, e dos avanços 
da ciência, tecnologia e inovação para a 
sociedade, para os parlamentares, para 
a comunidade dessa Casa Legislativa, e 
para os gestores públicos do Executivo”, 
resumiu o parlamentar.

74. Aniversário do CRC-SP. 74 
anos da instalação do Conselho 

Regional de Contabilidade de São Paulo. 
A Frepem participou da solenidade em 
comemoração dos 74 anos da instalação 
do CRCSP, realizada em 07 de dezembro 
de 2020, em ambiente virtual. O anfitrião 
do evento, presidente do CRC José 
Donizete Valentina; convidou várias 
autoridades e dirigentes das entidades 
congraçadas da contabilidade, dentre 
eles o presidente da FREPEM, deputado 
Itamar Borges, o presidente do SESCON-

SP Reynaldo Lima Jr, o presidente do 
Conselho Federal de Contabilidade, 
Zulmir Ivânio Breda, entre outras 
autoridades.

75. Reunião Frepem e Sescon-SP. 
Em 16 de dezembro de 2020, 

a FREPEM e o SESCON-SP reuniram-
se para avaliar as ações em prol do 
empreendedorismo realizadas pela 
Frepem e perspectivas para o próximo 
ano. Reynaldo Lima Jr, presidente do 
SESCON-SP recebeu em sua sede o 
presidente da Frente deputado Itamar 
Borges. Também participaram da reunião 
Marco Kazuo, gerente jurídico do Sescon-
SP e Silverio Crestana, consultor da 
FREPEM. Foram analisados os principais 
pleitos, ações e conquistas de 2020; a 
formulação e discussão de propostas 
de Reforma Tributária, Simplificação 
e Valorização do Empreendedorismo; 
iniciativas para a gestão da crise gerada 
pela Covid-19; educação Empreendedora; 
fortalecimento das relações institucionais 
da Frepem e seus parceiros; além de 
novos temas e oportunidades para 2021.
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ATIVIDADES REALIZADAS E PRINCIPAIS CONQUISTAS 
DA FREPEM NO PERÍODO DE 2019 A 2021

2021

76. Secretária Estadual de 
Desenvolvimento Econômico 

visita São José do Rio Preto para apoiar 
programas do Parque Tecnológico, Banco 
do Povo, Fatec, Faculdades com vistas a 
retomada econômica pós-pandemia, e 
anunciou financiamentos para a região. O 
presidente da FREPEM, deputado Itamar 

Borges participou dos eventos. “Essa 
iniciativa é fundamental para que esses 
comerciantes possam recomeçar seus 
negócios”, afirmou Itamar. A Secretária 
Patrícia Ellen fez o anúncio durante 
reunião no Parque Tecnológico da qual 
também participaram o prefeito Edinho 
Araújo, o vice-prefeito Orlando Bolçone, 
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o deputado Geninho Zuliani, o secretário 
de Desenvolvimento Econômico de Rio 
Preto, Jorge Luís de Souza, o presidente da 
Câmara, Pedro Roberto, e o presidente da 
Associação Comercial de Rio Preto (Acirp), 
Kelvin Kaiser.

77. Reunião almoço entre diretorias 
do Sebrae-SP, Sescon-SP e 

Frepem.Planejamento das Ações da 
Frepem para 2021: Sobre a Reforma 
Tributária, Cooperação com Sebrae-
SP, Revogaço, Ações com prefeitos 
e vereadores eleitos. Pelo Sescon-SP 
participou o presidente Reynaldo Lima 

Jr, pelo Sebrae-SP o superintendente 
Wilson Poit, e gerente de políticas públicas 
Beatriz Gusmão, pela Frepem o deputado 
Itamar Borges, o seu chefe de gabinete 
Carlos Carlos Jose Zigart e o Consultor 
Silverio Crestana. Decidiu-se que o 
Sescon-SP apresentará um projeto para 
a realização de duas ações, a ser apoiado 
financeiramente pelo Sebrae.
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78. Pacote emergencial para 
empreendedores com aporte 

do Banco do Povo e Desenvolve-SP é 
anunciado. O Governo do Estado de São 
Paulo anunciou medidas emergenciais 
para apoiar setores da economia atingidos 
pela pandemia de Covid-19 nos 645 
municípios paulistas. Entre as novas 
medidas estão a liberação de R$ 125 milhões 
para os empreendedores, a suspensão 
de protesto de débitos da dívida ativa e a 

manutenção de serviços de gás e água. 
Essa iniciativa vem ao encontro dos pleitos 
da FREPEM, que vem dialogando com o 
Governo, instituições financeiras, entidades 
representativas e empreendedores desde o 
início da pandemia, buscando a aprovação 
de medidas como essa e apresentando 
sugestões de programas e fundos de 
créditos emergenciais para minimizar os 
impactos da Covid-19 na economia, em 
especial nas MPEs. 

Governo de SP anuncia pacote emergencial 
para empreendedores

O governador João Doria anunciou na quarta-feira (3/02/2021), um pacote 
emergencial para apoiar os empreendedores dos 645 municípios paulistas que 
mais foram impactados pela pandemia do Coronavírus. 

“Queremos agradecer aqueles que do setor privado entendem que é pelo diálogo 
que nós construímos e obtemos bons resultados, não é por intimidação, não 
é por fake news e muito menos por ameaças. O diálogo estabelece a linha e a 
ponte de entendimento. O Governo do Estado de São Paulo respeita o diálogo e 
repugna intimidações e medidas ameaçadoras daqueles que preferem seguir a 
linha do extremismo.”, disse Doria.

79. Fase vermelha emergencial. 
As sessões, atos solenes e 

reuniões da Assembleia.Legislativa do 
Estado de São Paulo continuaram sendo 
realizadas em ambiente virtual até o dia 
30 de abril. A decisão foi tomada em razão 
da pandemia causada pelo coronavírus 
e baseada nos decretos adotados pelo 
governo do Estado com as regras da fase 
vermelha emergencial. O Palácio 9 de 
Julho ficou fechado para visitações, mas o 
cidadão pôde acompanhar as atividades do 
Parlamento por meio das transmissões da 
Rede Alesp na TV, YouTube e redes sociais.
Nesse período a FREPEM continuou 
desenvolvendo suas atividades de forma 
remota, com acompanhamento de 
projetos de lei, medidas econômicas, 
encaminhamentos de pleitos ao 
executivo, participação em eventos sobre 
empreendedorismo, e outras ações. 

80. COMPI-FIESP – Perspectivas 
2021 para a Industria. O 

presidente Frente Parlamentar do 
Empreendedorismo deputado Itamar 

Borges, e o Consultor Silverio Crestana, 
participaram em 26/2/2021, da Reunião 
Geral do COMPI/FIESP, por web 
conferência, com o título “Perspectivas 
2021 para a indústria nas visões da 
saúde, economia e competitividade”. A 
iniciativa, do COMPI (Conselho Superior 
da Micro, Pequena e Média Indústria), 
coordenada pelo vice-presidente da 
entidade, Milton Antônio Bogus, Marcos 
Reis, e Gen. Adalmir Domingos contou 
com os seguintes expositores: diretor da 
Fipe Carlos Antônio Rocca, professor da 
Faculdade de Medicina da USP Jorge Kalil, 
e Marcos Lima - assessor legislativo em 
Brasília. Na ocasião foram apresentadas as 
diferentes visões seguidas de perguntas 
dos membros do Conselho. A pauta das 
Reformas Tributárias, Administrativa 
e outras, no Congresso Nacional, gera 
expectativa com as novas direções eleitas 
recentemente.  A situação da saúde é 
preocupante e foi reforçada a necessidade 
de distanciamento, vacinação, testagem e 
outras medidas protetivas. 

Perspectivas para a indústria neste ano são destaque em reunião do Compi. Fotos: Ayrton Vignola/Fiesp
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81. PLs aprovados na ALESP 
em fevereiro que alteram a 

burocracia para atividades econômicas. 
O Projeto de Lei 994/2019, do deputado 
Sergio Victor (NOVO) amplia a 
variedade de produtos que podem ser 
comercializados na beira das estradas 
geridas pelo Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER). A proposição recebeu 
um substitutivo para excluir a venda 
de bebidas alcoólicas dos produtos 
permitidos nesses locais. Atualmente 
apenas produtos hortifrutigranjeiros, 
plantas ornamentais ou frutíferas e de 
caldo de cana podem ser vendidos. O 
Projeto de Lei 626/2019, do deputado 
Jorge Caruso (MDB), acrescenta na lei 
que trata do cadastro para bloqueio 
de ligações de telemarketing critérios 
definidores da prática. "As práticas de 
telemarketing se reinventam a cada 
dia. Antes o que eram ofertas de bens e 
serviços, foi estendido para cobranças", 
justifica Caruso. Empresas que possuírem 
três multas ao longo de um ano deverão 
ter sua inscrição estadual cassada, 
estabelece o projeto.

82. Novo diretor do CIETEC. Tomou 
posse  em 01/03/2021 o novo 

Diretor-Presidente do Centro de Inovação, 
Empreendedorismo e Tecnologia 
– CIETEC, gestor da Incubadora de 
Empresas de Base Tecnológica de São 
Paulo USP/IPEN-CIETEC, Thiago Velloso, 
em substituição ao Prof. Dr. Claudio 
Rodrigues, que ocupava o cargo desde 
2008. O CIETEC é instituição parceira e 
integrante da FREPEM. 

83. PRONAMPE oferece três 
meses de carência para o 

pagamento de empréstimos. Em meio 
ao agravamento da forte crise sanitária 
e econômica enfrentada pelo Brasil, 

os micro e pequenos empresários 
receberam uma boa notícia. Foi aprovada 
a extensão de três meses na carência 
para o pagamento do PRONAMPE. Os 
empresários que pegaram empréstimos 
por meio do programa em agosto de 
2020 e teriam que começar a pagar em 
março ganharam esse tempo extra. 
“Uma notícia muito importante, que 
chega nesse momento de ainda mais 
dificuldade que estamos passando. É 
uma ação necessária para que as micro 
e pequenas empresas possam se manter 
de portas abertas, gerando empregos, 
gerando renda”, afirmou o deputado 
Itamar Borges, presidente da FREPEM.

84. Pleito da Frepem atendido: 
Prorrogado Prazo do Simples 

Nacional! O Comitê Gestor do Simples 
Nacional publicou em 25 de março, 
RESOLUÇÃO CGSN Nº 158, que dispõe 

sobre a prorrogação de prazos de 
pagamento de tributos no âmbito do 
Simples Nacional. Os vencimentos de 
abril, maio e junho para pagamento 
de todos os tributos, abrangidos pelos 
Simples Nacional, inclusive o ICMS 
estadual e o ISS municipal, foram adiados 
por três meses, com pagamento em 
duas parcelas iguais e sucessivas. Esse 
é um pleito defendido pela FREPEM e 
por diversas instituições do Estado de 
São Paulo, dentre elas o Sescon-SP, que 
liderou um manifesto pedindo a medida. 
As federações empresariais, e diversas 
entidades também defenderam essa e 
outras medidas junto ao Ministério da 
Economia e ao Governo do Estado. 

85. Frepem Encaminha Manifesto 
dos Contabilistas. A Frepem 

protocolou ofícios ao Vice-governador 
Rodrigo Garcia e 3 Secretários de Estado 
pedindo atenção e urgência para a 
situação complexa dos profissionais da 
contabilidade, que continuam mantendo 
seus compromissos com os seus clientes 
e, principalmente, com a administração 
pública no cumprimento de todas as 
obrigações, evitando-se a queda na 
arrecadação de tributos e subsidiando o 
governo com informações advindas das 
obrigações acessórias.
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86. Reunião com PGE. O 
Presidente do Sescon-SP 

Reynaldo Lima Júnior juntamente 
com o deputado Itamar Borges 
reuniram-se com o vice-presidente da 
Procuradoria Geral do Estado, Sr João 
Carlos Pietropaolo, com o objetivo de 
discutir a viabilidade de publicação de 
um comunicado para orientar como os 
profissionais da contabilidade podem 
frequentar os escritórios em situações 
especiais, para trabalhar e para atender 
as orientações do Governo do Estado 
que ampliou as restrições profissionais 
devido á fase Vermelha da Pandemia 
de Covid-19. Também participaram 
da reunião o gerente do Jurídico do 
Sescon-SP Marcos Kazuo e o Consultor 
da FREPEM Silverio Crestana. A reunião 

foi muito assertiva para caracterizar 
que os contadores não interromperam 
suas atividades, em especial pela 
necessidade de orientação às empresas, 
emissão de notas fiscais e cumprimentos 
de exigências fiscais que não foram 
interrompidas. No entanto em ofício 
de 13 de abril de 2021 a PGE informou a 
impossibilidade de atendimento do pleito, 
com a seguinte justificativa: “informar 
que não é possível o atendimento ao 
pleito de publicação de comunicado 
conjunto, nos moldes do emitido 
com a OAB-SP, na medida em que a 
essencialidade da advocacia tem assento 
constitucional (artigo 133 da Constituição 
Federal e artigo 104 da Constituição do 
Estado de São Paulo).

87. Workshop Doing Business 
2022 – Pagamento de Impostos. 

Com a temática de modernização do 
ambiente de negócios o workshop 
discutiu o potencial do Brasil de melhorar 
sua pontuação no ranking mundial 
Doing Business. Direcionado para 
advogados, contadores e especialistas, 
o evento online e gratuito foi promovido 
pelo Sebrae, Secretaria Especial de 
Modernização do Estado da Secretaria 
Geral da Presidência da República (SEME/
SGPR) e Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado de 
São Paulo (FecomercioSP). Especialistas 
discutiram o cenário dos processos que 
ocorrem após o pagamento de impostos, 
incluindo restituições, inspeções ou 

auditorias fiscais e recursos fiscais. Como 
desdobramento do workshop foi criado 
um Grupo de Trabalho para levantamento 
de medidas para simplificações do 
sistema tributário brasileiro. 

88. Road Show do Ranking 
de Universidades 

Empreendedoras. O presidente da 
FREPEM, deputado Itamar Borges e o 
deputado Ricardo Melão participaram do 
evento realizado pela Associação Brasil 
Júnior em parceria com a Federação 
das Empresas Juniores do Estado de 
São Paulo (FEJESP), com o objetivo 
de apresentar o lançamento da 4ª 
Edição do Ranking de Universidades 
Empreendedoras (RUE) - 2021. O 
Ranking é um estudo promovido 
pelo Movimento Empresa Júnior com 
a finalidade de contribuir com as 
Universidades Brasileiras, provendo 
a elas um estudo minucioso da sua 
performance perante os seus alunos e 
à sociedade. Segundo o estudo, uma 
Universidade Empreendedora é aquela 
composta pelo corpo acadêmico, inserido 
em um ecossistema favorável e que 
desenvolve a sociedade por meio de 
práticas inovadoras. Os parlamentares 
presentes anunciaram a satisfação com a 
participação das universidades estaduais 
paulistas, das universidades federais e 
universidades particulares no Ranking, e 
informaram que a Assembleia Legislativa 
está de portas abertas para estimular e 
fortalecer o RUE.
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89. Lei nº 17.370 / 2021 altera para 
dois anos o tempo de atividade 

das entidades para serem consideradas 
de utilidade pública. São as sociedades 
civis, as associações e as fundações que 
exercem atividades de ensino ou de 
pesquisas científicas, de cultura, inclusive 
artísticas, filantrópicas ou assistenciais de 
caráter beneficente, caritativo ou religioso, 
não circunscritas ao âmbito de determinada 
sociedade civil ou comercial, comprovadas 
mediante apresentação de relatório 
circunstanciado, referente aos 2 (dois) anos 
imediatamente anteriores à formulação 
da proposição. O deputado Itamar Borges, 
presidente da FREPEM, que votou a favor 
do Projeto de autoria do deputado Marcos 
Zerbini, membro da Frepem, comentou 
sobre a aprovação. “Essa redução no tempo 
chegará em boa hora, já que atravessamos 
um momento turbulento e as entidades 
sociais e ONGs são fundamentais para 
complementar as ações do poder público 
e contribuir com o desenvolvimento social”, 
disse Itamar.

90. Governo de SP anuncia 
Programa Bolsa do Povo. O 

presidente da FREPEM participou de 
reunião em ambiente virtual com o vice-
governador Rodrigo Garcia, o secretário 
da Casa Civil, Cauê Macris e líderes na 
Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo, para discutir o projeto que unifica os 
programas “Bolsa do Povo”. 
A estimativa do programa de assistência 
social é para quase R$ 1 bilhão ainda neste 
ano. O projeto prevê ainda que durante 
os exercícios de 2021 e 2022 poderão ser 
estabelecidos requisitos, condições, critérios 
de elegibilidade, valores de benefícios e 
condicionalidades especiais em decorrência 
dos efeitos da pandemia da covid-19. 
O governo oferecerá capacitação aos 
contratados, que ajudarão na administração 
das escolas. Em linhas gerais, o projeto 
prevê o aporte de recursos em eixos 
programáticos que vão da assistência social 
via transferência direta de renda, como a 
ampliação do Renda Cidadã, por exemplo, 
até bolsas de incentivo para atletas.

A Assembleia Legislativa aprovou e a 
partir de agora, integrarão o Bolsa do 
Povo os seguintes programas: Programa 
Renda Cidadã; Via Rápida – Programa de 
Qualificação Profissional e de Transferência 
de Renda; Programa Emergencial de Auxílio 
Desemprego; Programa Ação Jovem; 
Programa Bolsa Talento Esportivo; Auxílio 
moradia (Aluguel Social). O Projeto foi 
sancionado pelo governador João Doria e 
tornou-se a Lei nº 17.372 / 2021.

91. Workshop sobre informalidade 
e o MEI 2021. A Frepem apoiou 

e acompanhou a realização do evento 
organizado pelo Empreender 360, programa 
de apoio ao ecossistema empreendedor, da 
Aliança Empreendedora, instituição parceira 
da Frepem e Bank of America.  O evento 
aconteceu dia 13/05/2012 promovendo a 

discussão sobre a informalidade e a política 
pública do MEI, originalmente criada, com 
um dos objetivos de apoiar indivíduos que 
acessam o Bolsa Família, com o intuito 
de identificar pontos de alavancagem 
que possam solucionar os entraves de 
formalização desse público, criando 
melhores condições inclusive em tempos 
de pandemia.

92. Programa de Economia 
Colaborativa. Itamar Borges 

apresentou pela Frepem uma indicação 
para o governador João Doria solicitando a 
formulação de um Programa de Economia 
Criativa, com a coordenação do Governo 
do Estado de São Paulo. A economia 
colaborativa foca no conceito do acesso aos 
bens e serviços, por meio de plataformas 
entre grupos distintos que fornecem uns 
aos outros benefícios da conexão em rede e 
não na simples aquisição. 
“Os coworkings são um ótimo exemplo de 
empresas de economia colaborativa. Outras 
empresas começam a surgir em setores 
como transportes, por exemplo. Hoje já 
é possível comprar um carro de forma 
colaborativa, junto com outras pessoas”, 
afirmou o deputado Itamar Borges.
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93. Reunião da Coordenação 
da Frepem no Sescon-SP. A 

coordenação da Frente Parlamentar 
do Empreendedorismo da Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo, 
discutiu os principais temas que serão 
destaque da sua pauta de atuação nos 
próximos meses. A reunião na sede 
do Sescon-SP contou com a presença 
do deputado Itamar Borges, que foi 
convidado para ser o Secretário da 
Agricultura do Estado de São Paulo; o 
novo deputado Walter Vicione, que passa 
a integrar e coordenar a Frepem; Reynaldo 
Lima Jr, presidente do Sescon-SP; Marcos 
Kazuo gerente Jurídico do Sescon-SP e 
Silverio Crestana, consultor da FREPEM.
 Os principais temas tratados estão 
relacionados às medidas econômicas 
para enfrentamento da Pandemia, com 
foco na realidade dos Empreendedores 

Individuais, Micro e Pequenas Empresas. 
Verificou-se a necessidade de extensão 
de prazos e permanência dos programas 
emergenciais, tais como: Pronampe 
(Programa Nacional de Apoio às 
Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte – instituído pela Lei nº 13.999, de 
18 de maio de 2020), Empreenda Rápido 
(programa do Governo de SP com o 
Sebrae-SP); ampliação de prazos para 
pagamento de impostos; parcelamento 
e anistia das dívidas do Simples; 
prorrogação da flexibilização trabalhista 
pactuada em acordos individuais ou 
por convenção coletiva, dentre outras 
medidas.

94. FAPESP anuncia recursos para 
novos projetos de pesquisa 

com relevância social e econômica. 
Novos recursos para pesquisa em saúde, 
eficiência energética, agricultura e 
abastecimento, manufatura e materiais 
avançados, cidades inteligentes e 
segurança pública, meio ambiente e 

sustentabilidade, cultura e economia 
criativa e esportes foram anunciados 
pela Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo – Fapesp. As 
chamadas visam apoiar com recursos 
da FAPESP os Centros de Ciência para 
o Desenvolvimento (CCD-SP) e estes 
deverão envolver pesquisadores de 
universidades e instituições de pesquisa 
paulistas, pesquisadores e gestores 
de órgãos do governo estadual e 
de municípios, além de empresas e 
organizações não governamentais (ONGs), 
em projetos colaborativos de impacto 
social ou econômico.
O anúncio do edital foi realizado no 
Palácio dos Bandeirantes, na presença 
do governador João Doria; da secretária 
de Desenvolvimento Econômico Patrícia 
Ellen; do senador Izalci Lucas, do deputado 
Carlão Pignatari, presidente da Assembleia 
Legislativa de São Paulo, e do deputado 
Itamar Borges, presidente da Frente 
Parlamentar do Empreendedorismo.
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95.ALESP aprova redução de 
impostos de remédios. A 

Assembleia Legislativa aprovou dois 
projetos de decretos legislativos de grande 
importância para toda a população. PDL 
45/21, que zera o ICMS de operações com 
medicamentos, fármacos, insumos e 
equipamentos destinados a clínicas que 
prestam serviço de hemodiálise ao SUS. 
PDL 46/21, concede isenções de ICMS a 
operações com medicamentos fármacos, 
insumos e equipamentos destinados a 
entidades beneficentes e assistenciais 
hospitalares e fundações privadas de 
apoio a hospitais públicos. 
Remédios comprados por entidades 
terão isenção de ICMS; mas medida ainda 
depende de regulamentação e prevê 
critérios para receber benefícios — Foto: 
RBS TV/Reprodução.
A redução dos custos nas áreas da saúde, 
em especial para as Santas Casas e 
Hospitais filantrópicos, que enfrentam 
grave crise financeira e são fundamentais 
para o Sistema de Saúde do nosso Estado, 
também é importante para a retomada da 
economia.

96. Presidente da Frepem torna-
se Secretário de Estado. 

O deputado estadual Itamar Borges, 
que preside a Frente Parlamentar do 

Empreendedorismo desde 2011 assumiu 
no dia 1º de junho de 2021, a gestão como 
secretário de Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo, com a missão 
de fortalecer o agro paulista. Francisco 
Matturro é o secretário-executivo da Pasta 
Estadual.
“Agradeço a Deus, minha família e a todos 
que me apoiaram para que eu chegasse 
até aqui, em particular ao governador João 
Doria e o vice-governador Rodrigo Garcia 

pelo convite para assumir essa missão 
de trabalhar pelo agro, pelo produtor 
e pelo setor. Trabalhar por São Paulo e 
ajudar nosso País na construção de um 
agro mais forte e pujante que cuide do 
fortalecimento interno e o apoio para o 
crescimento externo”, afirmou Itamar.
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97. Reunião Frepem e 
Fecomércio. Reunião virtual 

(14/06/2021), a fim de alinhar visões 
e conjugar iniciativas, com vistas a 
buscar medidas que contribuam para 
mitigar os impactos da pandemia, 
que estão prejudicando fortemente os 
setores produtivos. Marcio Olívio, vice-
presidente da Fecomercio em saudação 
de boas-vindas, felicitou o deputado 

Walter Vicioni, atual coordenador da 
Frepem, que substituiu o deputado 
Itamar Borges (MDB), atual Secretário 
da Agricultura do Estado. “Desejamos 
colaborar e dar continuidade a esse 
importante trabalho realizado pela 
Frente Parlamentar. Colocamos à 
disposição nossos conhecimentos, 
nossas equipes de especialistas 
e técnicos para realizar estudos, 

econômicos que foram prejudicados 
financeiramente pela pandemia a ter 
condições flexíveis para quitar os débitos. 
Estão contemplados na iniciativa: 
pessoas físicas; empresas dos setores de 
comércio varejista; bares e restaurantes; 
microempresa; empresa de pequeno 
porte. É possível fazer o parcelamento 
das dívidas em até 60 meses de débitos 
de ICMS do ano de 2020 inscritos em 
dívida ativa, contando com desconto 
exclusivo de até 40% em juros e multas. 
Já os contribuintes pessoa física de 
IPVA, terão condições diferenciadas para 
pagamento e parcelamento dos débitos 
inscritos em dívida ativa dos anos de 
2017 a 2020. 

analisar projetos e formular propostas 
que visam melhorar o ambiente de 
negócios.” afirmou Olívio, que também 
é presidente do Conselho Estadual de 
Defesa do Contribuinte (Codecon-SP). 
Recentemente, por meio da Frepem, a 
Fecomercio-SP encaminhou ao Governo 
Federal e ao Estadual pleitos e propostas 
com medidas emergenciais, tais como: 
extensão de prazos e permanência do 
Pronampe e Empreenda Rápido, pela 
ampliação de prazos para pagamento 
de impostos, pelo parcelamento e 
anistia das dívidas do Simples; pela 
criação de linhas especiais de crédito, 
dentre outras medidas. O deputado 
Walter Vicioni agradeceu as sugestões e 
propostas apresentadas pela equipe da 
Fecomercio. “De fato o setor produtivo 
tem necessidade e urgência de medidas 
que possam melhorar o ambiente de 
negócios. Vou me aprofundar melhor 
nesses temas e selecionaremos 
os prioritários para possíveis 
encaminhamentos. Tenho bastante 
experiência na área de educação, em 
especial formação profissional que 
desenvolvi no Sesi-SP. Na área de 
impostos precisaremos de estudos e 
análises para melhor compreensão”. 
Resumiu o parlamentar.

98. Dívidas de ICMS e IPVA 
poderão ser parceladas pelo 

fisco paulista. Contribuintes do estado 
de São Paulo poderão parcelar dívidas do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) e do Imposto sobre 
Veículos Automotores (IPVA). Em 
sintonia com os pleitos da FREPEM e 
das Entidades Contábeis, Fecomércio 
e outras entidades, o novo programa, 
lançado em 04/06/2021 pelo governo 
estadual permitiu pessoas e setores 
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99. Coordenador da 
Frente Parlamentar do 

Empreendedorismo é eleito presidente 
da Comissão de Atividades Econômicas 
da Assembleia. Em reunião realizada em 
ambiente virtual por causa da pandemia 
da Covid-19, a Comissão de Atividades 
Econômicas (CAE) da Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo 
elegeu o deputado Professor Walter 
Vicioni (MDB) como presidente do grupo 
para o próximo biênio. A vice-presidência 
ficou com o deputado Marcos Damásio 
(PL). Recém-empossado como deputado 
estadual na vaga de suplente do agora 
secretário de Estado da Agricultura e 
Abastecimento, Itamar Borges, Vicioni 
agradeceu os integrantes da comissão 
pela eleição. "Farei o melhor para honrar 

essa procuração que estão me dando", 
disse.
Nascido em Casa Branca, no interior 
de São Paulo, Walter Vicioni é formado 
em pedagogia e membro titular da 
Academia Paulista de Educação. 
Sobre a CAE. Responsável pela 
análise de propostas voltadas à 
promoção de políticas públicas para 
o desenvolvimento da indústria, da 
agricultura, do comércio, do serviço e 
do turismo, a Comissão de Atividades 
Econômicas encerrou o primeiro biênio 
da 19ª legislatura com 32 pareceres 
estudados. 

100. Alesp lamenta falecimento 
do ex-deputado Hatiro 

Shimomoto. A Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo lamentou o 

falecimento do ex-deputado Hatiro 
Shimomoto, aos 86 anos. Ele estava 
internado desde 17 de maio para 
tratamento dos sintomas da Covid-19 
e complicações de diabetes. Hatiro 
Shimomoto era advogado e pós-
graduado em Direito Tributário. Foi 
conselheiro da Associação Comercial 
desde 1974. Elegeu-se deputado estadual 
pela Arena, em 1971. Assumiu a quarta 
legislatura pelo PDS, em 1986. Durante 
os vinte e oito anos em que exerceu seus 
mandatos como deputado estadual (1971 
a 1999), fez parte de missões oficiais e 
culturais ao exterior, sobretudo ao Japão, 
contribuindo para o estreitamento 
das relações com esse país. Hatiro 

Shimomoto foi presidente do Sindicato 
das Empresas de Serviços Contábeis 
e das Empresas de Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pesquisas no 
Estado de São Paulo (Sescon-SP) de 1975 
a 1978, foi conselheiro do CRCSP de 1961 
a 1967, e integrante da Academia Paulista 
de Contabilidade (APC), onde ocupou a 
cadeira de número 48, cujo patrono é 
José Geraldo de Lima.

Dr Hatiro sempre foi apoiador da Frepem e assíduo participante de suas atividades!
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101. Conselho Diretor do CRCSP 
se reúne com secretário 

de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo. O presidente José 
Donizete Valentina e os membros do 
Conselho Diretor do CRCSP reuniram-se, 
em 21 de julho de 2021, com o secretário 
de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo, Itamar Borges. O 
encontro ocorreu na sede da Secretaria 
e contou com a participação do 
presidente do Sindicato dos Contabilistas 
de São Paulo (Sindcont-SP), Geraldo 
Carlos Lima. Na reunião discutiu-se as 
atividades das entidades contábeis e a 
realização de ações e atividades voltadas 
aos profissionais da contabilidade, 
especialmente aqueles que atuam no 
segmento do agronegócio. Também 
participaram da reunião os vice-

presidentes do CRCSP José Aparecido 
Maion (Administração e Finanças), João 
Carlos Castilho Garcia (Fiscalização, 
Ética e Disciplina), Marcelo Roberto 
Monello (Desenvolvimento Profissional) 
e Mariano Amadio (Registro), o diretor 
Executivo Claudio Rafael Bifi, o secretário 
Executivo da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento, Francisco Matturo, entre 
outros membros da equipe técnica da 
Secretaria.

102. Empreendedorismo Rural. 
O secretário de Agricultura 

e Abastecimento do Estado de São 
Paulo, Itamar Borges, foi recebido pelo 
presidente do Sebrae-SP, Tirso Meirelles 
e diretores da entidade Wilson Poit e 
Ivan Husni, para avançar nas relações em 
prol dos pequenos produtores rurais. A 
reunião também contou com a presença 

do secretário Executivo de Agricultura, 
Francisco Matturro, do coordenador 
da CRDS-Cati, Alexandre Grassi, e 
dos assessores técnicos Ariel Mendes 
e Alberto Amorim. Na pauta foram 
debatidos os seguintes temas: sistema de 
inspeção agropecuário, regulamentação 
florestal, vacinação da febre aftosa, 
entre outros temas fundamentais para 
o avanço do empreendedorismo rural 
paulista. 
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103. Reunião sobre 
Desenquadramentos das 

Sociedades Uniprofissionais do regime 
fixo do ISS. Esse tema faz parte da pauta 
da Frepem. Em 02 de agosto, presidentes 
e representantes de entidades contábeis 
paulistas reuniram-se com o Prefeito de 
São Paulo, Ricardo Nunes e secretários 
municipais. Mesmo após as decisões 
recentes do STF e do STJ a prefeitura 
segue penalizando os contadores que 
necessitam ingressar no judiciário para 
se manter no regime diferenciado. Outro 
ponto importante discutido na reunião foi 
o fim do CPOM (Cadastro de Empresas de 
Fora do Município), que ainda é obrigatório 
para os contribuintes de outros municípios 
que prestam serviços na capital, apesar do 
tema já estar pacificado no STF. O Prefeito 
Ricardo Nunes e Secretários ouviram, 
esclareceram os projetos em andamento 
na administração e ficaram de estudar 
as reivindicações apresentadas pelo setor 
contábil.
Participaram da reunião o vice-
presidente do Sindicato das Empresas de 
Serviços Contábeis e das Empresas de 
Assessoramento, Perícias, Informações 
e Pesquisas no Estado de São Paulo 
(Sescon-SP), Carlos Alberto Baptistão, 
o presidente do CRCSP, José Donizete 
Valentina, bem como os vice-presidentes, 
José Aparecido Maion (Administração 
e Finanças), Marcelo Roberto Monello 
(Desenvolvimento Profissional) e Mariano 
Amadio (Registro), além do diretor 
Executivo do Conselho, Claudio Rafael 
Bifi, os presidentes da Federação dos 
Contabilistas do Estado de São Paulo 
(Fecontesp), Dagoberto Silvério da Silva; 
do Sindicato dos Contabilistas de São 
Paulo (Sindcont-SP), Geraldo Carlos Lima; 
do Instituto dos Auditores Independentes 
do Brasil (Ibracon) – 5ª Seção Regional, 
Marco Antônio de Carvalho Fabbri; da 

Academia Paulista de Contabilidade (APC), 
Domingos Orestes Chiomento.
A vereadora Edir Sales (PSD) intermediou 
o encontro dos representantes das 
Entidades Contábeis com o prefeito 
Ricardo Nunes. Também participaram 
os secretários de Governo, Rubens 
Rizek, da Fazenda, Guilherme Bueno, de 
Desenvolvimento Econômico, Trabalho 
e Turismo, Aline Cardoso, e da Casa Civil, 
Ricardo Trípoli, o subsecretário do Tesouro, 
Henrique Castilho, e o chefe de gabinete 
da Fazenda, Evandro Luis Alpoim Freire.

104. Homenagem para a 
empresária da contabilidade 

Neusa Prone. Em evento virtual 
realizado pela vereadora Edir Sales foi 
concedido o título de Cidadã Paulistana 
a Senhora Neusa Prone Teixeira da 
Silva, empresária e líder da categoria 
contábil, diretora do Sescon-SP. 
Dona Neusa como é carinhosamente 
chamada, frequentemente participa das 
atividades da Frepem, das solenidades 
em homenagem aos profissionais da 
contabilidade e recebeu a honraria por 
ser uma líder que muito contribui para a 
classe contábil e com os empreendedores 
brasileiros. O presidente do Sescon-SP 
Reynaldo Lima Júnior saudwou a diretora 
do Sescon-SP, “O Sescon-SP parabeniza 
a diretora Neusa Prone Teixeira da Silva 
pelos relevantes serviços prestados à 
classe contábil e agradece a vereadora 
Edir Sales pela homenagem”.   
O deputado Itamar Borges, atual 
secretário da Agricultura participou do 
evento e saudou a homenageada: “Dona 
Neusa é reconhecida pela liderança 
na área empresarial da contabilidade, 
também do Conselho Regional da 
Contabilidade e do Sescon-SP. É amiga, 
conselheira e sempre está próxima e 
colaborativa.” afirmou Itamar 
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105. Projeto de Lei 540-21 visa 
atendimento preferencial aos 

profissionais da contabilidade. Projeto de 
Lei do Deputado Walter Vicioni, presidente 
em exercício da FREPEM busca garantir aos 
profissionais da contabilidade, no exercício 
da profissão, atendimento preferencial 
nas repartições públicas e empresas 
concessionárias de serviços públicos do 
Estado. A propositura tem por finalidade, 
propiciar a estes, tratamento compatível 
com as suas atribuições privativas, 
legalmente estabelecidas, outorgando-lhes 
o direito a acesso prioritário e diferenciado 
às repartições e empresas concessionárias 
do Estado de São Paulo. Registra ainda 
que segundo dados de 30 de junho de 
2021, fornecidos pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), 517.651 profissionais 
da contabilidade possuem registro ativo 
no Brasil. São Paulo é o estado com o 
maior número de profissionais registrados: 

150.413, número que corresponde a 29% 
do total. A maioria das organizações 
contábeis do país também se concentra no 
Estado de São Paulo. São 22.756, ou 30%, 
de um total de 76.349 empresas em todo 
o Brasil. “O profissional da contabilidade 
é a fonte geradora de 100% dos dados 
de contribuintes pessoas jurídicas que 
são fornecidos para o poder público e a 
partir dos quais são geradas as guias de 
arrecadação municipal, estadual e federal, 
bem como os dados que alimentam os 
processos de fiscalização. Desta forma, 
é inegável se tratar de uma profissão 
essencial, tendo em vista que ao lado 
de cada empresa de sucesso há um 
profissional contábil atuando junto”, 
argumentou o deputado na justificativa do 
Projeto.

106. Reunião com o Secretário 
Henrique Meirelles. A 

Diretoria do Sescon-SP buscou soluções 

sobre as dificuldades e morosidade 
que estão ocorrendo no cadastro para 
formalização de empresas na Receita 
Estadual e na Junta Comercial. Na reunião 
o Coordenador da Administração Tributária 
da Sefaz, Luiz Marcio de Souza, e outros 

técnicos da Sefaz informaram que o 
problema está no cadastro de contribuintes 
e na integração do sistema com a 
Redesin, mas que estão sendo tomadas 
providências para a rápida solução do 
problema. O presidente Reynaldo Lima, 
agradeceu o Secretário Meirelles, “pelo 
pronto atendimento ao ofício encaminhado 
pelo Sescon-SP, e pelo prestígio em sermos 
atendidos pelos Secretário da Sefaz, 
Coordenador da CAT, Secretário Executivo 
Tomás Bruginski de Paula, e pelos 
membros da equipe técnica da Secretaria 
da Fazenda e Planejamento. O Sescon está 
à disposição para colaborar na solução 
deste e outros problemas, que impactam 
na vida das empresas e no trabalho dos 
Contadores”, resumiu o presidente do 
Sescon-SP. Todos concordaram que a união 
de esforços e a cooperação técnica, trará 
a solução dos problemas, continuidade 
aos projetos em andamento, bem como 
possibilitará novas ações conjuntas que 
beneficiarão os representados do Sescon-
SP e todos os contribuintes do Estado de 
São Paulo. 
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107. Reunião com deputado 
professor Walter Vicioni. 

O deputado Walter Vicioni recebeu 
o presidente do Sescon-SP Reynaldo 
Lima Jr. e equipe para tratar de diversos 
assuntos, dentre eles, o ofício da Frente 
Parlamentar do Empreendedorismo – 
Frepem, enviado ao governador Joao 
Dória com sugestões de medidas para 
a retomada da economia, com foco no 
estímulo às micro e pequenas empresas, 
Projeto de Lei para inclusão do Sescon-
SP no Conselho Estadual de Defesa do 
Contribuinte - Codecon. Também se 
discutiu a organização da Sessão Solene 
em Homenagem aos Profissionais da 
Contabilidade, a ser realizada em 22 
de novembro no Plenário Juscelino 

Kubistchek da Assembleia Legislativa. 
Nessa oportunidade, todo o setor 
contábil será homenageado por meio das 
entidades contábeis do Estado e haverá 
a uma homenagem especial ao ex-
deputado e ex-presidente do Sescon-SP, 
Hatiro Shimomoto.

108. Projeto de Lei para inclusão 
do Sescon-SP no Conselho 

Estadual de Defesa do Contribuinte – 
Codecon. Pleito da Frepem apresentado 
pelo deputado professor Walter Vicioni 
visa incluir o Sescon-SP no Codecon. O 
PLC 40/2021 também foi assinado pelos 
deputados Jorge Caruso e Léo Oliveira. 
 

Ao centro Renaldo Lima, deputado Walter Vicioni (de terno azul), Marcos Kazuo do dep. Jurídico (de 
camisa branca), Patrícia Jabur da área de Marketing e Silverio Crestana, consultor da Frepem 109. 2º Summit Contábil com 

ex-presidente Michel 
Temer. O evento, na sede do Sescon-SP, 
discutiu o ambiente econômico, jurídico, 
institucional e político do Brasil. Reynaldo 
Lima Jr., presidente do Sescon-SP foi o 

moderador do evento, acompanhado 
pelos debatedores Carlos José Santos, 
sócio na Machado Meyer Advogados, 
Raul Corrêa da Silva, presidente da BDO, 
Rubens Rizek, secretário de governo da 
prefeitura de São Paulo.
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O secretário de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São 
Paulo, deputado Itamar Borges, que 
presidiu a Frente Parlamentar do 
Empreendedorismo e Combate à Guerra 
Fiscal da Assembleia Legislativa de São 
Paulo durante seus mandatos como 
deputado e sempre foi um parceiro da 
classe contábil, destacou a importância 
do debate. 
“Cumprimento o presidente do Sescon-
SP Reynaldo Lima Júnior pela realização 
deste evento que culmina sua gestão 
profícua em conquistas, fruto de muito 
trabalho. Nesse período de pandemia 
e crises políticas e econômicas, os 
profissionais da contabilidade se 
reinventaram, inovaram e tornaram-se 
protagonistas não apenas nas atividades 
contábeis, mas também na formulação 
de propostas para as reformas que o País 
necessita.” Discursou o parlamentar. 

 “O presidente Temer fez e tem feito 
muito pelo Brasil.  Seu governo foi 
marcado pelas reformas: Trabalhista, do 
Ensino Médio, Moralização das Estatais, 
a Responsabilidade Fiscal com a Lei do 
Teto dos Gastos e a preparação para 
as Reformas da Previdência, Tributária 
e Administrativa. Foi um governo que 
valorizou a preservação ambiental, 
restabeleceu a diplomacia, superou 
a recessão de 8,6% acumulada nos 11 
trimestres anteriores, passando para um 
crescimento superior a 1%, já no primeiro 
ano de governo.” falou Itamar Borges em 
sua saudação ao ex-presidente. 
Michel Temer fez uma brilhante exposição 
resumida em dois pilares: paz e otimismo. 
Resgatou o significado da política, que 
é dialogar, decidir de forma republicana, 
ser tolerante, respeitar as instituições 
e a Constituição Federal. Valores esses 
que estão fazendo falta ao Brasil nesse 
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momento. “Com a pandemia, crise 
econômica, inflação, desemprego e 
carestia o País precisa recuperar a 
capacidade de executar políticas sociais 
que combatam efetivamente a pobreza e 
criem oportunidades para todos.” Falou o 
ex-presidente. 
O evento misto, com participação 
presencial e remota foi bastante 
concorrido, com a presença das principais 

lideranças do setor contábil, dos serviços, 
comercio, indústria e agricultura. 
Também participaram o presidente do 
Sebrae-SP Tirso Meirelles, o deputado 
Ricardo Melão, os vereadores Arnaldo 
Faria de Sá e Edir Salles.

110.Homenagem ao dia do 
profissional da Contabilidade, 

na Alesp. A classe contábil recebeu uma 
justa homenagem na Alesp, no dia 23 de 
novembro, alusiva ao Dia do Profissional da 
Contabilidade.
Na ocasião, além do Sescon-SP, receberam 
a homenagem, a FENACON, CFC, APC, 
APEJESP, ANEFAC, CRCSP, FECONTESP, 
IBRACON Nacional, IBRACON 5ª Sessão e 
o SINDICONT-SP. Estavam presentes várias 
autoridades, além de diversos convidados, 
como o Vice-presidente do Sescon-SP, 
Carlos Alberto Baptistão e diretores. 
Compuseram a mesa diretora dos trabalhos 
e fizeram uso da palavra: o Secretário da 

Agricultura e Abastecimento, Itamar Borges 
e o proponente da solenidade, Deputado 
Walter Vicioni, os Vereadores: Edir Sales e 
Arnaldo Faria de Sá, Sergio Approbato Jr. e o 
Presidente do Sescon-SP, Reynaldo Lima Jr 
(gestão 2019-2021). O CFC foi representado 
pelo presidente do CRCSP José Donizete 
Valentina.
Na mesma noite foi realizada uma 
emocionante homenagem póstuma ao Sr. 
Hatiro Shimomoto (1935-2021), recebida por 
seu filho, Márcio Massao Shimomoto, ex-
presidente do Sescon-SP e da Aescon-SP, 
presidente do Instituto FENACON e Vice-
presidente da Associação Comercial de São 
Paulo.
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Deputados Estaduais Membros e Apoiadores da 
Frente Parlamentar do Empreendedorismo:

Coordenadores: ITAMAR BORGES (MDB) 
e WALTER VICIONI (MDB)

1. ADALBERTO FREITAS  ( PSL )
2. ALEXANDRE PEREIRA  ( SD )
3. ALTAIR MORAES (REPUBLICANOS)
4. ANDRÉ DO PRADO  ( PL )
5. BARROS MUNHOZ  ( PSB )
6. BRUNO GANEM  ( PODE )
7. CAIO FRANÇA  ( PSB )
8. CAMPOS MACHADO  ( PTB )
9. CARLA MORANDO  ( PSDB )
10. CARLOS CEZAR  ( PSB )
11. CARLOS GIANNAZI  ( PSOL )
12. CASTELLO BRANCO  ( PSL )
13. CEZAR  ( PSDB )
14. CORONEL TELHADA  ( PP )
15. DANIEL JOSÉ  ( NOVO )
16. DELEGADO OLIM  ( PP )
17. DIRCEU DALBEN  ( PL )
18. EDMIR CHEDID  ( DEM )
19. EDSON GIRIBONI  ( PV )
20. EMIDIO DE SOUZA  ( PT )
21. ENIO TATTO  ( PT )
22. FERNANDO CURY  ( CIDADANIA )
23. GILMACI SANTOS (REPUBLICANOS )
24. ITAMAR BORGES (MDB) - Licenciado
25. JORGE CARUSO (MDB)
26. JORGE WILSON XERIFE DO 
CONSUMIDOR (REPUBLICANOS)
27. JOSÉ AMÉRICO  ( PT )
28. LECI BRANDÃO  ( PC do B )
29. LÉO OLIVEIRA  ( MDB )
30. LETICIA AGUIAR  ( PSL )
31. LUIZ FERNANDO T. FERREIRA  ( PT )

32. MÁRCIA LIA  ( PT )
33. MARCIO DA FARMÁCIA  ( PODE )
34. MARCIO NAKASHIMA  ( PDT )
35. MARCOS DAMASIO  ( PL )
36. MARCOS ZERBINI  ( PSDB )
37. MARIA LÚCIA AMARY  ( PSDB )
38. MARINA HELOU  ( REDE )
39. MARTA COSTA  ( PSD )
40. MAURO BRAGATO  ( PSDB )
41. PAULO FIORILO  ( PT )
42. PROFESSOR KENNY  ( PP )
43. RAFA ZIMBALDI  ( PL )
44. RAFAEL SILVA  ( PSB )
45. REINALDO ALGUZ  ( PV )
46. RICARDO MADALENA  ( PL )
47. RICARDO MELLÃO  ( NOVO )
48. ROBERTO ENGLER  ( PSB )
49. RODRIGO GAMBALE  ( PSL )
50. ROGÉRIO NOGUEIRA  ( DEM )
51. ROQUE BARBIERE  ( AVANTE )
52. SARGENTO NERI  ( AVANTE )
53. SEBASTIÃO SANTOS (REPUBLICANOS )
54. SERGIO VICTOR  ( NOVO )
55. TENENTE NASCIMENTO  ( PSL )
56. TEONILIO BARBA  ( PT )
57. THIAGO AURICCHIO  ( PL )
58. VALERIA BOLSONARO  
59. VINÍCIUS CAMARINHA  ( PSB )
60. WALTER VICIONI (MDB)
61. WELLINGTON MOURA  
(REPUBLICANOS )

111.Secretário de Agricultura de 
São Paulo recebe Presidente 

e Vice-Presidente do Sescon-SP e 
Aescon-SP
O Presidente e o Vice-Presidente 
do Sescon-SP e Aescon-SP, 
respectivamente, Carlos Alberto 
Baptistão e Antonio Carlos Souza dos 
Santos, foram recebidos pelo Secretário 
de Agricultura de SP, Itamar Borges, 
nesta quarta-feira, dia 26.
Enquanto deputado estadual, Itamar 
presidiu a Frente Parlamentar do 
Empreendedorismo (Frepem) na Alesp. 
No início de janeiro ambos tomaram 
posse para a gestão 2022-2024, 
assim como o restante da nova 
diretoria do Sindicato e da Associação, 
que representa 56 categorias 
econômicas, divididas entre Contábil e 
Assessoramento.

O Secretário foi convidado para a 
Solenidade oficial de posse das diretorias 
executivas e jantar comemorativo do 73º 
aniversário das entidades no dia 04 de 
março.
Na oportunidade, Itamar Borges 
também foi convidado para participar 
do 19ª CONESCAP e 27ª CONVECON que 
ocorrerá de 14 a 18 de fevereiro de 2022, 
no Transamerica Expo Center, em São 
Paulo - evento da classe contábil e do 
empresariado brasileiro.
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PAUTA de Atividades da FREPEM – 2022
Propostas para a Retomada 

No Âmbito Estadual:

1. Durante a pandemia de Covid 19 é 
necessário reforçar as medidas de 

higiene, saúde e segurança para clientes 
e funcionários, aplicando as medidas 
recomendadas pelos protocolos de 
higiene e segurança para cada segmento 
de negócio. 

2. Necessidade de diminuir a demora 
na análise e decisão de pedidos 

relativos a inscrição, alteração ou baixa 
de empresas na Inscrição Estadual 
da SEFAZ - Integrador Estadual - São 
Paulo (REDESIM/CADESP). Os pedidos 
aguardam na fila dos agentes da unidade 
de fiscalização da Sefaz e as respostas das 
análises estão demorando até 120 dias. O 
contribuinte acaba sendo penalizado pelo 
prazo estabelecido pela Lei Estadual nº 
10.177/98, especificamente seu artigo 33, o 
qual deveria ser alterado, tendo em vista 
toda a tecnologia que permeia as relações 
Fisco-Contribuinte. A sugestão seria um 
prazo máximo de 15 dias, podendo ser 
prorrogado uma única vez, desde que haja 
fundamentação.

3. Simplificação tributária e redução 
das obrigações acessórias. Por 

exemplo: (i) extinção da DeSTDA – 
Declaração de Substituição Tributária, 
Diferencial de Alíquota e Antecipação, 
que era anual e passou a ser mensal, 
sem qualquer necessidade, uma vez que 
a Nota Fiscal Eletrônica já contém as 
informações que são transmitidas pela 
DeSTDA; (ii) eliminação da GIA, com a 
entrega da EFD ICMS/IPI as informações 
da GIA tornaram-se redundantes, 
lembramos que 11 Estados já eliminaram 
esta obrigação.

4. Difal ICMS. A Lei Complementar 
190/2022, resultado do Projeto de 

Lei (PL) 32/2021, após ter sido aprovado no 
Senado Federal, foi aprovado pela Câmara 
dos Deputados em 16 de dezembro de 
2021, mas a falta da sanção por parte do 
Executivo até o dia 31 de dezembro do 
mesmo ano levanta a dúvida sobre a data 
de vigência da legislação. O assunto é de 
abrangência nacional, mas tem efeito no 
Estado de São Paulo. No fim de janeiro, 
o governo estadual paulista publicou um 
comunicado informando que a cobrança 

A Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Combate à Guerra Fiscal FREPEM, da 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem o objetivo de reunir parlamentares, 

instituições, lideranças e especialistas para discutir, propor e formular Projetos de Lei, 
além de monitorar, apoiar e fiscalizar a implementação de políticas públicas que visem 
incentivar o empreendedorismo, as Micro e Pequenas Empresas e os Empreendedores 

Individuais.

Essas Propostas também visam subsidiar os candidatos a deputado estadual, 
deputado federal, senador, governador e presidente que desejam defender e apoiar o 

empreendedorismo e os pequenos negócios!.

ABIMAQ/SINDIMAQ – Associação Brasileira das 

Indústrias de Máquinas

ACSP - Associação Comercial de São Paulo

ADESAMPA – Agência São Paulo de Desenvolvimento

Agende – Agência de Desenvolvimento e Inovação 

de Guarulhos

AIMES-SP - Associação das Instituições Municipais 

de Ensino Superior do Estado de São Paulo

Aliança Empreendedora
APM - Associação Paulista de Municípios 

APTA - Agência Paulista de Tecnologia do 

Agronegócio

AUIN-UNESP - Agência UNESP de Inovação 

AUSPIN - Agência USP de Inovação 

Banco do Povo Paulista
CAUSP – Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 

São Paulo

CDL – Câmara dos Dirigentes Lojistas

CEBRASSE - Central Brasileira de Serviços  

CEETPS - Centro Paula Souza;

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 

CRECI-SP – Conselho Regional de Corretores de 

Imóveis

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 

FECOMERCIO – Federação do Comércio do Estado 

de São Paulo 

FECONTESP – Federação dos Contabilistas do 

Estado de São Paulo

FEJESP - Federação das Empresas Juniores 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 dos Jovens Empreendedores da ACSP
ILP- Instituto do Legislativo Paulista 

INOVA Paula Souza - Agência de Inovação

INOVA Unicamp - Agência de Inovação 

Instituto Empreender Endeavor Brasil 

INVESTE SP - Agência Paulista de Promoção de 

Investimentos e Competitividade 

IPEM –SP – Instituto de Pesos e Medidas

IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

JASP - Junior Achievement São Paulo 

JUCESP- Junta Comercial do Estado de São Paulo

OAB-SP - Ordem dos Advogados do Brasil; 

PARQTEC - Fundação Parque Tecnológico de São 

Carlos 

SDE - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Ciência 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 SP

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda 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

SINDCONT-SP – Sindicato dos Contabilistas de São 

Paulo

Superintendência Regional da Caixa Econômica 
Federal
Superintendência Regional do Banco do Brasil; 
UFABC – Universidade Federal do ABC

Universidade Presbiteriana Mackenzie
UVESP – União dos Vereadores do Estado de São 

Paulo

Instituições que Integram e Apoiam a FREPEM
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será exigida do contribuinte do ICMS em 
São Paulo a partir de 1º de abril de 2022. 
A FREPEM entende que o Difal ICMS 
só poderia ser exigido a partir de 1º de 
janeiro de 2023 em respeito ao princípio 
constitucional da anterioridade. Outro 
ponto: Simplificar a apuração, preparação 
e pagamento da DIFAL, ou seja, o 
pagamento e apuração sendo mensal, 
não haveria a necessidade de se fazer 
operação por operação.

5. Criação de um programa paulista 
para empresas adotarem práticas 

ESG, sigla para Environmental, Social 
and Governance (Ambiental, Social e 
Governança, em português). Plano para 
impulsionar a agenda de sustentabilidade 
dentro das empresas, reavaliando o 
desempenho da sustentabilidade e o nível 
de risco, além dos critérios tradicionais de 
lucratividade das empresas. Elaboração de 
um roteiro com as diretrizes do ESG. 

6. Inclusão do Sescon-SP no Codecon. 
PLC 40/21 de autoria dos deputados 

Prof. Walter Vicioni, Jorge Caruso e 
Léo Oliveira visa incluir o SESCON-SP 
no Conselho Estadual de Defesa do 
Contribuinte (Codecon/SP). O PL se 
justifica uma vez que ficou uma lacuna 
na Lei Complementar nº 939, que não 
contemplou o Sindicato das Empresas 
de Serviços Contábeis e das Empresas de 
Assessoramento, Perícias, Informações 
e Pesquisas no Estado de São Paulo 
(SESCON-SP), uma das mais atuantes e 
representativas entidades do setor de 
serviços, cuja importância na geração de 
economia, trabalho e conhecimento para 
nosso Estado é inegável. 

7. Desenvolver programa Inovação 4.0. 
Formular política pública estadual 

para aumentar a competitividade e 
produtividade das pequenas empresas, 

para chegarem ao grau de digitalização e 
apoiá-las com inovação fazendo crescer 
a exportação de produtos com maior 
valor agregado, com a participação 
da Fiesp, Abimaq, Sefaz, Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Fecomercio, 
Facesp, Fapesp, Desenvolvesp, Sebraesp, 
Senai, Senac, Sescon, Universidades, 
Centro Paula Souza, Institutos de 
Pesquisas e outras entidades que 
integram a FREPEM. Dar continuidade 
ao Grupo de Trabalho da FREPEM, 
coordenado pela FIESP.

8. Disseminar a nova lei de compras 
públicas. Apoiar a implantação, 

monitorar e avaliar a aplicação da Lei 
16.928/2019, que favorece as micro 
e pequenas empresas nas compras 
do Governo do Estado. O programa 
prevê a capacitação de compradores e 
fornecedores, publicação de exemplos e 
boas práticas. Retomar Grupo de Trabalho 
da FREPEM, coordenado pelo Sebrae-SP.

9. Aumentar o número de empresas 
participantes dos Programas de 

Inovação nas pequenas empresas da 
Fapesp. Ampliar os programas de crédito 
para startups tecnológicas. Estimular a 
parceria de universidades, institutos de 
pesquisa, laboratórios e escolas técnicas 
com empresas para desenvolvimento de 
novos produtos e processos. As empresas 
necessitam de mais conhecimento 
para aperfeiçoamento de produtos e a 
academia pode contribuir sobremaneira 
para isso. O estado também poderia criar 
incentivos fiscais para estimular parcerias 
de empresas com a universidade.

10. Fortalecer o Sistema Paulista 
de Ambientes de Inovação 

(SPAI), programa da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico do Estado 
de São Paulo, que tem como objetivo 

apoiar cidades que tenham sistemas 
locais de inovação e áreas de vocações 
estabelecidas (DECRETO Nº 60.286, DE 25 
DE MARÇO DE 2014).

11. Apoiar a implantação da Lei 
15.693/2015 que criou o Plano 

Estadual de Educação Empreendedora, 
e inseriu o ensino de empreendedorismo 
nas Escolas de Ensino Médio e Escolas 
Técnicas Estaduais, vinculadas à Secretaria 
da Educação e ao Centro Paula Souza.

12. Estimular a ampliação do 
programa Exporta SP – 

Programa Paulista de Capacitação para 
Exportações, lançado pela INVESTSP 
e Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico. Criar plano de apoio para 
Internacionalização de Pequenas 
Empresas Paulistas.

13. Apoiar a implantação da Lei 
Complementar nº 1.320/2018, 

que instituiu o Programa de Estímulo 
à Conformidade Tributária - "Nos 
Conformes", e implantar os novos 
princípios para o relacionamento entre 
os contribuintes e o Estado de São 
Paulo. Proposta: Difundir para os demais 
Estados as boas práticas de programas 
de conformidade fiscal como o "Nos 
conformes" implantado na SEFAZ/SP e do 
“Fisco Fácil” da Sefaz-RJ.

14. Criar legislação para definir 
datas para entrada de normas 

em vigor, e inclusão em um único 
portal de normas tributárias, permitindo 
a redução de recursos direcionados à 
publicação de novos atos, redução dos 
custos de acompanhamento legislativo, 
bem como maior segurança quanto às 
modificações.

15. Articular com órgãos do 
governo o Combate à pirataria 

e ilegalidades em feiras itinerantes, que 

ocorrem em bairros e cidades do interior. 
Feiras sem licenças de funcionamento e 
sem cumprir regras básicas de comércio e 
recolhimento de tributos. Muitos produtos 
não têm origem comprovada, são piratas 
ou não legalizados, frutos de contrabando 
ou roubo de carga. 

16. Substituição Tributária do 
ICMS. A Secretaria da Fazenda 

e Planejamento simplificou a legislação 
paulista que apresenta a lista das 
mercadorias sujeitas à substituição 
tributária, por meio do Decreto nº 
64.552/2019, que entrou em vigor em 1º 
de janeiro de 2020. A FREPEM pleiteia a 
redução, mesmo que gradativamente, da 
lista de mercadorias passíveis de ST.

17. Nas autuações do PROCONSP 
deve-se observar a visita 

orientadora para micro e pequenas 
empresas. Na primeira visita o Fiscal 
informa a infração que está ocorrendo, 
dá um prazo para a sua regularização 
e só depois disso, caso a irregularidade 
não tenha sido sanada, pode-se fazer a 
autuação, conforme Lei Complementar 
123/06, e modificações incluídas pela Lei 
Complementar 155/16. O benefício de 
dupla visita ganha novo incentivo com 
a publicação do Decreto 10.887/2021 de 
07 dezembro de 2021, que uniformiza 
as práticas de fiscalização em todo o 
País e disciplina, de forma objetiva, os 
critérios para a aplicação de multas pelas 
Fundações de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procons). Agora é necessário 
rever a Portaria Normativa 51 do Procon 
do Estado de São Paulo, de 11-1-2018, 
que define que o grau de risco seja 
considerado alto, para todas as atividades 
e situações a serem fiscalizadas pelo 
Procon-SP. 
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No Âmbito Federal:

1. O impacto econômico dos 
afastamentos advindos da Covid-19 

para as Micro e Pequenas Empresas 
está sendo muito grande. As frequentes 
ausências de trabalhadores advindas do 
contágio da Covid-19, reflete diretamente 
na produção e principalmente nos 
custos para reposição temporária 
ou o pagamento de horas extras. É 
fundamental a valorização da vida e a 
relevância a saúde dos trabalhadores e a 
preservação sanitária do meio ambiente 
de trabalho, porém, o custo assumido 
com esses afastamentos compromete 
de forma drástica a saúde financeira das 
MPEs. Nesse sentido a Frepem pleiteia 
medidas do governo federal para deduzir 
os valores pagos dos primeiros 15 dias 
de salário do trabalhador afastado, das 
contribuições à previdência social devidas 
pelas Micro e Pequenas Empresas, 
seja da parte patronal, seja da parte do 
empregado.

2. Derrubada do Veto ao projeto de 
lei que permitia a renegociação de 

dívidas de micro e pequenas empresas e 
microempreendedores individuais (MEI) 
para empresas do Simples. Ações: Abaixo 
assinado, manifesto, e ofício ao presidente 
do Congresso Nacional e ao Ministério da 
Economia. 

3. Interlocução junto ao Ministério 
da Economia para ampliação das 

ações de apoio ao microempreendedor 
informal e ao MEI dentro da Estratégia 
Federal para o Desenvolvimento do Brasil 
(decreto 10.531/2020) e dos respectivos 
planos estratégicos institucionais e 
setoriais sob sua gestão.

4. Articulação junto ao Governo 
Federal para publicação do decreto 

que regulamenta a Lei Geral das MPEs, 
incluindo o MEI e microempreendedor 
informal. A proposta de decreto foi 
construída em processo amplo de 
participação nos últimos 3 anos, no 
âmbito do Fórum Permanente da Micro 
e Pequena Empresa (FPMPE). A proposta 
estabelece a criação e implementação da 
Política Nacional de Desenvolvimento da 
Micro e Pequena Empresa com 7 eixos, 
entre eles, 3 principais que impactam o 
MEI e o microempreendedor informal: 
eixo I) desburocratização, simplificação, 
padronização e tratamento diferenciado; 
eixo VI) formação e capacitação 
empreendedora e educação financeira; e 
eixo VII) empreendedorismo individual;

5. Tratamento diferenciado na Lei 
Geral de Proteção de Dados 

Pessoais (LGPD) para os pequenos 
negócios. Implantar a resolução 
publicada no Diário Oficial da União 
(DOU). De acordo com a norma 2/2022, 
as micro e pequenas empresas serão 
dispensadas de algumas obrigações 
e terão simplificação no processo de 
adequação. Entre as simplificações 
estão: a dispensa na obrigação de fazer 
a nomeação de um Data Protection 
Officer (DPO) [encarregado de tratamento 
de dados pessoais].  Flexibilização com 
base no risco e escala de tratamento 
e no atendimento; flexibilização do 
atendimento às requisições dos titulares 
por meio eletrônico ou impresso; dispensa 
na obrigação de eliminar ou bloquear 
dados excessivos. Prazo dobrado em 
relação a outros agentes de tratamento; 
flexibilização do relatório de impacto de 
forma simplificada e a disponibilização de 
guias para auxílio na adequação.

6. Contra o aumento do IRRF para o 
turismo. Reverter a majoração da 

alíquota sobre remessas ao exterior em 
serviços, que passou de 6% para 25%. A 
elevação compromete a manutenção 
de empregos, deixa de lado o fato de 
que o turismo não tem condições de 
arcar com o aumento e mostra que se 
ignora a relevância deste imenso ramo 
de atividade para a economia. Também é 
importante a manutenção e melhoria do 
Fundo Geral do Turismo – FUNGETUR e a 
modernização da Lei Geral do Turismo.

7. Defesa e Melhorias no Simples 
Nacional – Nas discussões e 

propostas da Reforma Tributária há 
ameaças ao Simples Nacional, regime 
unificado de apuração e recolhimento 
dos impostos e contribuições da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. É importante a observação 
do princípio constitucional de 
obrigatoriedade de tratamento tributário 
diferenciado aos pequenos negócios. É 
necessário defender o Simples Nacional, o 
MEI e as políticas públicas que incentivem 
as MPES. 

8. Redução da Carga Tributária e 
Combate à Guerra Fiscal. Redução 

de tributos ao longo dos próximos 20 
anos, por meio de um mecanismo 
semelhante ao do teto de gastos, e 
simplificação tributária. Tais reduções 
precisam ser implementadas de maneira 
uniforme em todo o território nacional, 
de modo a evitar situação semelhante 
àquela que se configurou na concessão 
de benefícios fiscais, que no início era 
realizada como forma de incentivar o 
desenvolvimento de uma região, mas que 
acabou ensejando uma “guerra fiscal” 
entre estados. A unificação da legislação 
do ICMS associada à implementação 
de sistema cadastral fiscal único, a ser 
utilizado por todos os entes federativos, 

com a possibilidade de emissão de Nota 
Fiscal Eletrônica Unificada, é uma possível 
solução para esse problema.

9. E-Commerce - Implementação 
do projeto “Logística sem papel” 

que tem como objetivo eliminar as vias 
impressas de documentos auxiliares 
fiscais (DACTE, DAMDFE e DANFE), 
substituindo-as por um QR Code que 
possibilitará acesso às informações 
constantes desses documentos. Para 
implementar a Logística sem Papel, faz-se 
necessária aprovação das propostas no 
Conselho Nacional de Política Fazendária 
– CONFAZ e que se façam acréscimos nos 
Ajustes SINIEFs no 7/2005, no 9/2007 e 
no 21/2010 e no Manual de Orientação do 
Contribuinte – MOC.

10. Lei da liberdade econômica- 
Lei da Liberdade Econômica, 

resultante da Medida Provisória 881/19. O 
objetivo da nova lei é reduzir a burocracia 
nas atividades econômicas e facilitar a 
abertura e o funcionamento de empresas. 
Os principais pontos da lei tratam de 
Registro de ponto; Alvará e licenças; Fim 
do e-Social; Carteira de trabalho eletrônica; 
e outros.

11. Projeto de Lei - PLC 96/2018, 
com objetivo de anistiar as 

empresas pelo atraso na entrega 
da Guia de Recolhimento do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço e 
Informações à Previdência Social (Gfip). 
Devemos salientar que o substitutivo 
aprovado pelo Congresso Nacional teve 
o veto presidencial. Assim, o intuito é 
a mobilização para derrubada do veto, 
sendo que o substituto não contempla a 
anistia de todas as multas, mas somente 
das GFIPs sem fatos geradores.

12. Eliminar as retenções 
tributárias nas operações entre 
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Pessoas Jurídicas. Devemos lembrar 
que um dos maiores geradores de 
contencioso administrativo e judicial é 
a obrigatoriedade de retenções e o seu 
processo de apuração. Defendemos a 
extinção e caso não seja possível, que se 
faça uma uniformização das regras.

13. PEC 45, PEC 110, PL 3887/2020 
e PL 2337/2021  - Defender a 

Reforma Tributária com observância dos 
seguintes princípios:

• Simplicidade do Sistema Tributário;
• Redução das obrigações acessórias;
• Desoneração da Folha de Pagamento;
• Fim da Guerra Fiscal;
• Manter o tratamento diferenciado do 

Simples Nacional;
• Redução da Carga Tributária;

• Não Instituição de Novos Tributos;
• Novos Prazos de Prescrição e 

Decadência;
• Prazo de 60 dias para Cumprimento 

das Obrigações Acessórias;
• Desoneração Tributária Completa de 

Investimentos e Exportações;
• Não-Cumulatividade Plena na 

Tributação de Bens e Serviços;
• Aumento dos Tratados Internacionais 

para evitar dupla tributação;
• Neutralidade tributária entre todos os 

setores.
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