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 O Presidente do SEBRAE-SP, Tirso de Salles Meirelles, reafirmou a importância do 
empreendedorismo como estratégia de desenvolvimento e transformação. 
 Meirelles comentou, também, sobre a relevância das micro e pequenas empresas para a 
economia de São Paulo e do Brasil. 
 “98% da participação dos negócios na economia é de micro e pequenas empresas. Essas 
organizações são aquelas que estão efetivamente no coração do povo brasileiro. E são extremamente 
salutares. Essas são as fontes de riqueza do nosso país para que possamos desenvolver e resolver o 
problema do desemprego que tanto sangra a sociedade brasileira”, salientou.
 Hoje, há cerca de 3,5 milhões de pequenas empresas em São Paulo que geraram, nos últimos 
quatro anos, 580 mil empregos.
 “Essas empresas fazem tudo isso convivendo com barreiras gigantes, carga tributária, excesso 
de burocracia, escassez de crédito e dificuldade de acesso à inovação. As pequenas organizações 
trabalham com uma produtividade de apenas 30% de seu potencial. Nós precisamos, por meio de 
políticas públicas, levar para elas inovações, capacitação e criar um ambiente favorável para o 
empreendedor”, reforçou. 
 O Presidente falou ainda sobre as linhas de atuação do SEBRAE, que envolvem fortalecimento 
do ambiente para empreender, promoção da educação e disseminação da cultura empreendedora, 
oferta de produtos e serviços para o planejamento e gestão de um negócio para tecnologia e 
mercado.
 E, para finalizar, ressaltou o mérito que tem que ser dado às pessoas empreendedoras. 
“Precisamos acreditar nas pessoas. Temos que dar oportunidade para elas e abrir espaço para que 
cresçam. É assim que nós vamos transformar o nosso país, nós vamos estimular o 
empreendedorismo. E para isso precisamos da união do legislativo, do executivo e dos empresários. 
Vamos mudar esse país”, encerrou.
 Já o Deputado Estadual Itamar Borges, Presidente da Frente Parlamentar do 
Empreendedorismo – FREPEM, abordou a temática pelo viés público, reforçando a importância da 
participação dos representantes do legislativo e executivo nos cursos e eventos do SEBRAE. 
 “O tema Empreendedorismo se torna a pauta mais importante, é por meio dele que nós 
vamos formar mão de obra, gerar emprego e renda para o município e preparar as pessoas para o 
sucesso”, disse. 
 Borges também lembrou do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor: “essa parceria entre a 
UVESP e o SEBRAE está resgatando esse importante prêmio e o Guia do Vereador Empreendedor. 
Essas iniciativas são essenciais para avaliar as boas práticas e trocar experiências entre as cidades. Se 
transforme em um prefeito, vereador, cidadão empreendedor”.
 Fechou o painel o Presidente da UVESP, Sebastião Misiara, que ratificou que o 
empreendedorismo é a grande meta e o objetivo de todos. “Devemos a gratidão e reconhecimento 
ao Sylvio Goulart Rosa, aqui presente, que nos colocou para trabalhar junto aos vereadores e criou o 
Prêmio Prefeito Empreendedor”. 
 Misiara também homenageou o Presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo – 
FREPEM: “o SEBRAE tem grandes cases de sucesso, e um deles é o Deputado Itamar Borges, que foi 
vereador e prefeito e foi o executivo mais premiado, com diversos reconhecimentos pela sua 
administração voltada à qualidade de vida dos cidadãos de Santa Fé”.
 E para finalizar, falou sobre a importância de atuar em conjunto à organização. “Existe uma 
nova possibilidade de união entre a UVESP e o SEBRAE, e se isso acontecer, não é para nós, é para o 
desenvolvimento do Brasil e para o bem dos municípios”, completou o Presidente da União dos 
Vereadores do Estado de São Paulo. 
 Participam da mesa debatedora também: o Diretor Presidente da Fundação Parque Ecológico 
de São Carlos, Sylvio Goulart Rosa, o Presidente da Câmara de Assis, Alexandre Cobra, o Presidente 
de parlamento da MOGIANA, Delloro Serafim, o Secretário Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, 
Walcinyr Bragatto, a Vereadora de Descalvado, Debora Cabral e o Prefeito de Monte Alegre dos 
Campos, Hildebrando de Almeida.


