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PARECER Nº 800/2005 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ATIVIDADE 
ECONÔMICA SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 016/2004. 
De autoria dos nobres Vereadores José Américo (PT), Eliseu Gabriel (PSB) e a nobre 
Vereadora Tita Dias (PT), o projeto visa criar em caráter temporário, à “Frente 
Parlamentar de Apoio à Micro e Pequenas Empresas”, em nosso Município. 
Entre os objetivos da “Frente” o mais importante é estabelecer critérios de análise 
da carga 
Dos objetivos da Frente criada, entre todos constantes no texto um dos mais 
importante é a realização de estudos e debates no sentido estabelecer critérios de 
análise da carga tributária visando alternativas para reduzir custos para que essas 
micro empresas possam sobreviver. 
Os componentes da “Frente Parlamentar de Apoio à Micro e Pequenas Empresas” 
serão indicados por ato do Presidente da Câmara Municipal de São Paulo entre os 
integrantes dos partidos políticos com representação nesta Edilidade. 
Justificam os Autores que a grande malha de micro e pequenas empresas conforme 
dados do SEBRAE corresponde a 98% (noventa e oito por cento) das empresas do 
nosso município. 
A Comissão de Constituição e Justiça elaborou substitutivo a fim de adequar a 
proposta a melhor técnica de elaboração legislativa. 
Quanto ao mérito da matéria proposta é de grande relevância, pois propiciará 
grande ajuda às pequenas e micro empresas que atualmente enfrentam uma 
enorme crise de subsistência devido ao grande encargo que recai sobre elas e 
poderá ajudar na criação de novos empregos para a população, pois as empresas 
representam o maior segmento de absorção de trabalhadores poucos qualificados. 
Favorável é o parecer sobre o substitutivo apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, em 25/08/2005. 
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