Informativo Incentivo a Compras Públicas
No último dia 28 de junho, a Fiesp,
por meio do Departamento da
Micro, Pequena, Média Industria e
Acelera FIESP participou da
Audiência Pública do Projeto de Lei
1012/2017, na Assembleia
Legislativa de São Paulo, para
debater o tratamento diferenciado,
favorecido e simplificado das
microempresas e empresas de
pequeno porte nas contratações
realizadas no âmbito da Administração Pública.
Participaram desta audiência, o Diretor Adjunto, Ciro Bueno, e os Diretores
Marco Antonio dos Reis, Paulo Carvalho e Carlos Monteiro apresentando as
proposições da Entidade.
O Projeto de Lei 1012/2017, tem como objetivo principal a adoção de Política de
Compras Públicas que promova o desenvolvimento econômico e social; a
máxima descentralização territorial; a ampliação da eficiência das políticas
públicas; o aperfeiçoamento da prestação de serviços públicos estaduais aos
cidadãos e à sociedade; a transparência administrativa; a simplificação de
trâmites; a redução de exigências burocráticas e o incentivo à inovação
tecnológica.

Por isso, o nosso Diretor Adjunto Ciro
Bueno, destacou, que neste momento, em
que o desemprego é alto, é importante criar
novos mercados para o segmento, que são
as maiores geradoras de emprego no
Brasil, e persistir na inovação tecnológica
para aumentar a sua competitividade.
Também, reiterou que o nosso interesse de ampliar o acesso as compras
públicas, estenda também aos Municípios, promovendo o desenvolvimento
regional, girando a economia do município, ampliando a mão de obra
especializada, formando um ciclo virtuoso onde o resultado é bom para todos.

Segundo
Jânio
Francisco,
Secretário
do
Estado
de
Desenvolvimento
Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação a
função da Secretaria é a de
simplificar a comunicação entre os
micros e pequenos empresários e
a administração pública, pois a
documentação apresentada por
eles é a mesma que a
apresentada
por
uma
multinacional. "A dificuldade não existe uma vez que a documentação é a
mesma, é apenas ter a coragem de vir, participar, sentar", disse.

Na Audiência Pública, os participantes, sugeriram alguns pontos de melhoria no
projeto de lei que foram devidamente acatados pelos autores do projeto de lei.

Há expectativa que essa semana, o projeto de lei entre na pauta de votação no
Plenário da Assembleia Legislativa.
Estaremos acompanhando o andamento do projeto de lei, e reforçando o nosso
trabalho de apoiar e fortalecer a micro, pequena e média indústria, somando
esforços na construção de marcos regulatórios que possam levar a isonomia
competitiva para este segmento.

Atenciosamente,

Sylvio Gomide
Diretor Titular do
Departamento da Micro, Pequena,
Média Indústria e Acelera FIESP

