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REQUERIMENTO Nº __________/2023. 
 
 
EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
 
 
O Deputado Vandinho Leite e demais deputados abaixo assinados, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, previstas no artigo 17, inciso XXXIV e § 2º da 
Resolução nº 2.700 de 15 de julho de 2009 do Regimento Interno, requerem a V. 
Exa a formação de um grupo parlamentar de caráter suprapartidário, denominado 
FRENTE PARLAMENTAR DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO 
EMPREENDEDORISMO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, com o objetivo 
precípuo de promover ações, por meio do debate permanente com o publico, 
discutir, programar, acompanhar, apoiar ou propor a tramitação de propostas, com 
vistas a aprimorar a legislação estadual, de modo a fomentar e incentivar o 
ambiente de negócios. 
 
 

Sala das sessões, 06 de fevereiro de 2023. 
 
 
 

 
 

VANDINHO LEITE 
Deputado Estadual 

 
 

___________________________                 __________________________ 

___________________________                 __________________________ 

___________________________                 __________________________ 

___________________________                 __________________________ 

___________________________                 __________________________ 
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JUSTIFICATIVA 

 
Dados do SEBRAE, mostram que o brasil está no topo do ranking mundial 
do empreendedorismo. Três em cada dez brasileiros, com idade entre 18 e 64 
anos possuem uma empresa. 
 
Segundo a pesquisa (global entrepreneurship monitor) 2020, o número de 
empreendedores iniciais (negócios criados a menos de 3,5 anos) motivados por 
necessidade saltou de 37,5% (2019) para 50,4% (2020), o mesmo nível de 18 
anos atrás. Entre os empreendedores nascentes (negócios com até três meses de 
atividade), a proporção de empreendedores por necessidade saltou de 20,3% 
(2019) para 53,4% (2020).  
 
Desta forma, frente parlamentar das micro e pequenas empresas e do 
empreendedorismo do estado do espirito santo, tem objetivo: promover ações, 
por meio do debate permanente com o publico, discutir, programar, acompanhar, 
apoiar ou propor a tramitação de propostas, com vistas a aprimorar a legislação 
estadual, de modo a fomentar o ambiente de negócios. Apoiar a simplificação da 
carga tributária, a desburocratização do estado, as desestatizações e as reformas 
estruturantes em prol do desenvolvimento econômico e garantia da participação 
popular, bem como, às representativas das micro e pequenas empresas e do 
empreendedorismo. 
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