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PROJETO DE LEI Nº. 357/2011 

  
 

Confere ao município de Cariacica o título de 

Capital Estadual da Micro e Pequena Empresa. 

 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

 
DECRETA: 

  

 
Art. 1º - É conferido ao município de Cariacica, o título de Capital Estadual da 

Micro e Pequena Empresa. 

 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Palácio Domingos Martins, 17 de outubro de 2011. 

 

 

 
 

Lúcia Dornellas 
Deputada Estadual – PT 

 
 
 

Marcelo Santos 
Deputado Estadual – PMDB 

 
 
 
 

Sandro Locutor  
Deputado Estadual - PV 

 

 
 
 
 

Gilsinho Lopes 
Deputado Estadual - PR 
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JUSTIFICATIVA 

 
 

Os números mostram, a cada dia, significativos avanços dos pequenos 

negócios. As micro e pequenas empresas já correspondem a mais de 69% dos 

5,8 milhões de negócios formais existentes no Brasil e empregam mais de 52% 

dos 24,9 milhões de trabalhadores com carteira assinada. 

 

Isso corresponde a mais de 13,1 milhões de empregados. Destes, 8,5 milhões, 

ou 64,9%, vivem no interior do País. As micro e pequenas empresas 

continuam empregando boa parte das pessoas formalizadas e, além disso, 

estão aumentando os salários. Isso é uma tendência que vem se mantendo 

desde 2002.  

 
Conforme dados recentes do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados do Ministério do Trabalho), aproximadamente 80% das mais 

de 152 mil vagas com carteira assinada criadas em janeiro de 2011 no 

mercado de trabalho brasileiro, foram geradas dentro de micro e pequenas 

empresas. 

 
No caso do Espírito Santo, as micro e pequenas empresas do Estado foram 

responsáveis por aproximadamente 73% da geração de novos empregos em 

fevereiro deste ano, o que equivale a mais de 3.000 vagas. Os números 

demonstram a importância das MPE’s para a economia capixaba. 

 
As micro e pequenas empresas têm papel estratégico no desenvolvimento 

econômico e social de um município, de um estado e de um país, por gerarem 

empregos e renda. 
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Elas formam hoje um dos segmentos que mais movimentam a economia no 

Brasil. Os pequenos negócios geram empregos, renda e dão dinamismo às 

cidades. O empreendedorismo também está fortemente presente no campo, 

com uma agroindústria cada vez mais profissionalizada. 

 
E quando o assunto é micro e pequena empresa, Cariacica é referência 

nacional, pois a cada dia, são abertas novas empresas que geram renda e 

aquecem a economia no município, aumentando a arrecadação em mais de 

200% nos últimos seis anos, ao todo, Cariacica possui 9.717 empresas 

existentes, destas, 8.455 empresas foram legalizadas desde 2006 a julho de 

2011. 

 
E o município só é referência, a nível nacional, graças às políticas adotadas, 

que criaram uma série de medidas que servem de exemplo para todo Brasil, 

como a instituição do Centro Integrado de Apoio à Micro e Pequena Empresa 

(CIAMPE), que permite a instalação de empresas em poucas horas. Outra 

questão que também merece destaque é o pioneirismo do município na edição 

de legislação específica sobre o tema. 

 
Todas essas medidas adotadas colocaram o município de Cariacica em 

destaque, inclusive, recebendo diversos prêmios, tais como: 

 

- 3º lugar na categoria Desburocratização no Prêmio Prefeito Empreendedor 

2007 com o projeto Centro Integrado de Apoio à Micro e Pequena Empresa - 

CIAMPE - (SEBRAE/Nacional); 

 
- “Os municípios mais dinâmicos do Brasil” 2007 - (Gazeta Mercantil); 

 

- Prefeito Empreendedor 2007 – Etapa Estadual (SEBRAE/ES); 
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- 1º lugar na categoria “Desburocratização” no Prêmio INOVES 2010 com o 

projeto Centro Integrado de Apoio à Micro e Pequena Empresa - CIAMPE e 

Serviços Online - (Governo do Estado/SEGER); 

 

- 1º lugar nas categorias “Compras Governamentais”; “Desburocratização” e 

“Implantação da Lei Geral” na etapa estadual do Prêmio Prefeito 

Empreendedor 2010 - (SEBRAE/ES); 

 

- 1º lugar na categoria “Compras Governamentais” no Prêmio Prefeito 

Empreendedor 2010 - (SEBRAE/Nacional); 

 
- Prefeito Empreendedor 2010 – Etapa Estadual (SEBRAE/ES); 

 

- Prefeito Empreendedor 2010 – Etapa Nacional (SEBRAE); e 

 
- Prefeito Amigo da Criança 2010 (Fundação Abrinq). 

 

Desse modo, a titularidade que aqui venho requerer é uma forma de 

reconhecimento público do grande exemplo que o município de Cariacica deu 

para o Estado do Espírito Santo e para todo Brasil, pois as micro e pequenas 

empresas são as grandes geradoras de trabalho no país, além de sustentar 

uma grande parcela da economia nacional. 

 

Razão pela qual conclamamos a todos os nobres deputados e deputadas a 

aprovar este Projeto de Lei. 


