19/05/2011
Audiência discute Secretaria da Micro e Pequena Empresa

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos
Deputados promoveu na última terça-feira (17) audiência pública para discutir o Projeto de
Lei n.º 865, de 2011, que cria a Secretaria da Micro e Pequena Empresa.
O Deputado Eudes Xavier, relator da matéria, destacou que “o governo vai abrir o
diálogo entre a economia solidária e as micro e pequenas empresas. Os pontos de vistas
divergentes são mais de cunho filosófico do que práticos. Como relator vou apresentar no dia
seis de julho um relatório que contemple esses setores tão importantes para a geração de
emprego e renda no país”.
Pela proposta, a Secretaria Nacional de Economia Solidária, que hoje funciona dentro
da estrutura do Ministério do Trabalho, passaria a ser uma Subsecretaria deste novo órgão.
Já os representantes do Movimento de Economia Solidária manifestaram-se contrários
a proposta, enfatizando que as micro e pequenas empresas empregam trabalho assalariado e
visam ao lucro, enquanto a economia solidária utiliza o trabalho associativo e cooperativo, em
que todos dividem os lucros de forma igualitária.
Participaram da audiência: o Presidente da Frente Parlamentar de Micro e Pequena
Empresa, Deputado Pepe Vargas; o Secretario Nacional de Economia Solidária do Ministério
do Trabalho e Emprego, Prof. Paul Israel Singer; o Vereador da Câmara Municipal de
Fortaleza e Coordenador da Frente Parlamentar Municipalista de Fortaleza, Ronivaldo Maia
Ronivaldo Maia; o Representante do Sebrae Nacional, Carlos Silva; o Presidente da
Confederação Nacional de Micro e Pequena Empresa – Comicro, José Tarcísio da Silva; o
Membro da Coordenação Nacional do Fórum Brasileiro de Economia Solidária – FBES;
Sebastiana Almire de Jesus; o representante da Confederação das Cooperativas de Reforma
Agrária do Brasil – Concrab, Gustavo Augusto; o Secretário-Geral da Central de
Cooperativas e Empreendimentos Solidários – Unisol, Marcelo Kehdi Gomes Rodrigues; o
Representante da Associação Brasileira dos SEBRAE/Estaduais, Rodrigo de Oliveira Sá.
Após a apreciação na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, a
proposição será analisada pela Comissão de Finanças e Tributação.
Íntegra da proposição
http://www.camara.gov.br/sileg/integras/854734.pdf
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