
 
 
 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E DE CONSUMO – 

CCTDERIC 
 
 

Aos treze dias do mês de abril de 2022, às 16h10 no Plenário da Câmara Municipal de 
Ribeirão Preto, a COMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E DE CONSUMO – 
CCTDERIC. Essa Comissão Permanente é composta pelos vereadores Marcos Papa 
(Presidente), Maurício Gasparini (Vice-Presidente) e Renato Zucoloto. Em Plenário 
encontra-se o vereador Marcos Papa e o vereador Renato Zucoloto. Há quórum, na forma 
regimental. O Presidente Marcos Papa inicia a reunião saudando a todos, e o mesmo foi 
feito pelo vereador Renato Zucoloto. Participa remotamente, via aplicativo zoom, os 
convidados William Peterson, contador, e ainda Ana Corsino Picão, Presidente da Casa do 
Contabilista, além de Larissa Eiras, da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, da PMRP, 
que participam remotamente pelo aplicativo zoom. Presentes ainda, representando a 
ACIRP, João Vitor Mencaroni e Laura Machado. O vereador Marcos Papa, que preside esta 
Comissão Permanente, relata alguns fatos e destaca tudo o que a sociedade está passando 
neste momento de reorganização econômica do país, observando sua preocupação de 
como hoje as pessoas estão vivendo em Ribeirão Preto. Existe, sim, a questão de como a 
cidade está tratando a questão do desenvolvimento econômico. A pauta da reunião de hoje 
é o “microempreendedor individual”, e hoje temos 55 mil MEI´s na cidade de Ribeirão Preto, 
informa. Em seguida, por problemas técnicos, a reunião ficou suspensa por alguns minutos. 
Retomando, William Peterson se manifesta, do minuto 15:00 a 46:30, destacando as 
principais dificuldades encontradas pelos contadores junto aos microempreendedores 
individuais. Segundo ele, muitas dificuldades decorrem da formalização como MEI, quando 
sai o CNPJ, há a inscrição na Junta Comercial, decorrendo daí obrigações, inclusive 
tributárias, de recolhimento de impostos. Vários empreendedores, hoje, são surpreendidos 
com cobranças de impostos, da Receita Federal, e muitos alegam que não sabiam que se 
não usassem tinham um custo mensal. Muitos não sabem que precisam fazer a declaração 
de imposto de renda anual, mas esta também é uma obrigação a se cumprir, emitindo nota 
fiscal ou não. Destaca que mensalmente, os MEI´s enfrentam dificuldades na emissão das 
guias, pois precisam acessar o site, emitir as guias e fazer o pagamento. No início, se recebia 
um carnê, mas hoje não, ele próprio deve fazer a impressão. Hoje, um microempreendedor 
do comércio, paga R$ 61,60 ao mês, estando nisso incluso contribuição para o INSS (R$ 60,60 
– 5% pobre o valor do salário mínimo vigente), e ICMS (R$ 1,00), esse valor é fixo, de janeiro 
a dezembro de cada ano. O MEI prestador de serviço pagará também R$ 5,00 a título de ISS, 
da Prefeitura (imposto municipal). Destaca William Peterson que essa contribuição ao INSS 
recolhida pelo MEI, reduzida, só vale para cobertura acidentária, auxílio-doença e 
aposentadoria por idade, não vale para aposentadoria por tempo de contribuição junto ao 
INSS. Se a pessoa desejar algo mais, deverá fazer uma contribuição complementar ao INSS, 
em outra guia (GFIP). Em seguida, o vereador Marcos Papa faz comentários e cita exemplos 
de microempreendedores individuais, e da forma de trabalho deles. Informa, em seguida, 
que o vereador Maurício Gasparini, também membro da CCTDERIC, passa a participar, 



 
remotamente, da reunião. O contador William destaca que os MEI´s têm uma dificuldade 
muito grande em buscar crédito no mercado financeiro, já que o faturamento anual é de no 
máximo R$ 81.000,00. Até esse faturamento-limite, fica enquadrado no MEI, e 
ultrapassando, deve ser feito o desenquadramento do regime de MEI. Destaca que aquele 
MEI que não tem um acompanhamento mensal de contador, é outra dificuldade, bem como 
o limite anual de faturamento para MEI, o que é baixo, e está defasado. Marcos Papa, em 
seguida, fala sobre os índices oficiais de inflação hoje no Brasil, acima de dois dígitos, o que 
obviamente atinte o MEI, porque os insumos tiveram muita alta. Hoje, aponta William, há 
um projeto no Senado Federal aumentando o limite de faturamento de MEI para R$ 
130.000,00. Continuando, informa que a MEI permite apenas um colaborador registrado, e 
o mesmo deve receber, no máximo, o piso salarial da categoria. Nesse valor de salário, a 
MEI tem dificuldade em relacionar colaboradores, regra que foi implantada desde o início 
da criação do MEI. Sugere, de repente, aumentar o número de colaboradores de um para 
dois, ou não limitar ao piso salarial da categoria. Aponta que o portal do empreendedor é 
Federal (www8.receita.fazenda.gov.br). Neste site todas as informações são processadas, 
emissão de guias, fazer a declaração anual do MEI, desenquadramento, tudo neste site, e 
para fazer o acesso tem que ter a senha de acesso ao Simples Nacional, criada no próprio 
site. O sistema não é automático, a informação deve ser lançada lá. Eventuais dúvidas 
podem ser dirimidas na Casa do Contabilista e na sala do empreendedor, da PMRP, que 
funciona no Poupatempo. Em seguida, Marcos Papa faz um alerta sobre a necessidade de 
declarar o Imposto de Renda PJ, por parte dos MEI´s, mesmo não tendo emitido nota fiscal, 
além de outras obrigações acessórias. Renan Rocha também participa da reunião, 
remotamente. Marcos Papa fala que a Comissão deseja ouvir, também, o INSS. William fala 
que certamente as MEI´s representam déficit no orçamento do INSS, em razão do 
recolhimento baixo, e que pensa assim, como contador. A MEI, aponta William, é tudo on-
line, tudo virtual, e toda parte institucional do MEI é feito no portal do empreendedor, via 
senha do gov, que dá acesso a todas as plataformas do Governo. O governo, hoje, em razão 
da LGPD, exige ter um selo de confiabilidade para termos acesso à plataforma. Relata 
algumas dificuldades que o MEI enfrenta, diariamente. Em seguida, Papa fala que a partir 
daqui, podemos tencionar junto a Brasília para tentar essas alterações. Chama a atenção, 
em seguida, pelo fato que existem muitos crimes virtuais, infelizmente. William fala que a 
MEI é uma forma, uma oportunidade, de estar legalizado, mas cerca de 75 a 80% das MEI´s, 
hoje, não estão conseguindo pagar seus encargos. Marcos Papa sugere a realização de um 
Censo para saber quais as causas dessa inadimplência, e que não há dúvidas que o MEI foi 
um avanço. O MEI não tem sindicato, ele pode sim conversar com as esferas que cuidam de 
empresas, porque o MEI é um empreendedor legalizado. Em seguida, Ana Picão, da Casa do 
Contabilista, e destaca que muita coisa ainda pode ser feita pelo MEI, e principalmente o 
limite de faturamento precisa ser aumentado, contratação de funcionários, deixa o MEI 
bastante “engessado”, observa. Ressalta que na cidade de Ribeirão Preto fazer um mutirão 
para esclarecimentos ao MEI é muito importante, porque não basta abrir um CNPJ e achar 
que tudo “está certo”. A Casa do Contabilista, aponta Ana, está à disposição para ajudar 
nisso. Em seguida, Renan Rocha agradece a todos e complementa dizendo que o posto de 
atendimento ao MEI, que fica no Poupatempo, pode ser uma saída para resolução de 
dúvidas do MEI, já que lá possui pessoas treinadas para prestar esse atendimento. Diz que 
as principais categorias de MEI, na cidade, estão ligadas a serviços, reforçando o 
atendimento que é feito no Poupatempo. Respondendo ao vereador Marcos Papa, Ana 
aponta que o contratante não é obrigado a checar se o MEI vem pagando seus custos 



 
previdenciários, e estando com atrasos não significa que ele não pode prestar o serviço. Em 
seguida, Marcos Papa agradece ao Secretário de Inovação Eduardo Molina, se manifesta 
sobre o assunto tratado na reunião. Continuando, João Vitor, da ACIRP, agradece as 
informações trazidas hoje, na reunião, e destaca que a ACIRP, como instituição que 
representa o empresário, pequeno, micro e médio, está de portas abertas para divulgar 
informações, auxiliando no que for preciso. Com relação ao levantamento de leis, a ACIRP 
tem um departamento que cuida disso, apontando leis que precisam de atualização, 
informa que foi feito um levantamento rápido, para entender pontos de melhorias, 
exemplos de mudança de legislação que podem ser aplicados. Destaca que Ribeirão Preto 
tem vocação para comércio e serviços, e 60, ou 70% aproximadamente, estão ligadas a esses 
setores. João Vitor fala que esse ecossistema, de inovação, está se desenvolvendo aqui, 
inclusive com Universidades. Acredita ser importante pensar em legislações, juntando 
sociedade civil, ACIRP, Poder Público, Sistema S, unindo esforços e debater, levantando leis 
que temos no Brasil visando adaptá-las ao nosso contexto. A ACIRP sempre estará de portas 
abertas para incrementar o ambiente de negócios, e com isso, todos saem ganhando.  Em 
seguida, William complementa que através desta Comissão, importante fazer um contato 
com representantes de instituições financeiras, para saber o porquê da dificuldade de abrir 
créditos aos MEI´s. Isso é preciso debater, em conjunto, visando resolver o problema do 
microcrédito à essa modalidade de empresa. Em seguida, Mileide, do coletivo Ramon Todas 
as Vozes, se manifesta sugerindo assuntos que podem ser debatidos nos próximos 
encontros da Comissão Permanente, afiançando a proposta de mutirão lançada pelo 
vereador Marcos Papa. O Secretário Eduardo Molina aponta que Ribeirão Preto tem hoje 
65 mil MEI´s, um número muito expressivo. Cita, em seguida, o programa SEBRAE AQUI, que 
ajuda os MEI´s nos enfrentamentos. Fala sobre os cursos da pasta em conjunto com SEBRAE, 
SENAC e SENAI, que possibilitam ao interessado ter uma qualificação profissional. Sobre o 
Banco do Povo, o titular da pasta fala que o mesmo funciona no Poupatempo, e que o 
volume de crédito concedido por ele o ano passado cresceu praticamente 1/3 (um terço). 
Destaca que o sistema cooperativo de crédito (SICOOB/SICREDI) possui linhas de crédito 
para MEI´s, além de outros bancos. Em seguida, Marcos Papa propõe a realização de um 
mutirão para conversar e orientar esse público (MEI), haja vista as dificuldades enfrentadas. 
O Secretário Eduardo Molina aceita a proposta. Ao final, o vereador Marcos Papa agradece 
a todos e encerra a reunião às 17h30. A íntegra dessa reunião foi gravada em mídia 
audiovisual (anexa), fazendo parte integrante dessa ata, nos termos da forma da Resolução 
nº 46/2018, com link do youtube: https://www.youtube.com/watch?v=xeGcED0jddw Eu, 
Fernando Silvério Borges ______, auxiliar legislativo designado, lavrei a presente ata que 
depois de lida e aprovada, vai assinada pelo vereador abaixo. 
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Presidente da Comissão Permanente 
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