Cepam participa da Feira do Empreendedor
Fundação do governo do Estado de São Paulo orienta as prefeituras
sobre a importância do MEI para o desenvolvimento das cidades
A Fundação Prefeito Faria Lima – Cepam marca presença na Feira do Empreendedor, com estande
próprio e o lançamento de publicação, em parceria com o Sebrae-SP, na qual apresenta toda a legislação
que regulamenta a figura jurídica do Microempreendedor Individual (MEI).
O leitor entenderá quais as razões que levaram à criação do MEI, as vantagens dessa nova categoria de
empresa e o papel do município nesse contexto. Além disso, há orientações para o estabelecimento
de uma legislação municipal e a classificação de risco das diversas atividades.
Para o presidente do Cepam, Nelson Hervey Costa, “o MEI fortalece a economia dos municípios e é
sem dúvida o melhor caminho para a formalização do empreendedor”.
“Com esta publicação, elaborada em conjunto com o Sebrae, queremos contribuir com os gestores
municipais na elaboração de políticas públicas de geração de emprego e renda”, finaliza Hervey Costa.
Quem visitar o estande do Cepam também poderá cadastrar-se na Célula de Inovação do Município –
Rede CIM e participar de um dos grupos de discussão sobre Emprego, Renda e Empreendedorismo.
A Rede Social acaba de completar um ano, com mais de 3 mil membros, entre agentes públicos e
cidadãos, que têm a oportunidade de compartilhar experiências e debater temas de interesse das
comunidades locais.

Sobre o Cepam
O Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal (Cepam) é uma Fundação ligada à
Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo, que há mais de 40 anos apoia os
municípios em projetos para a gestão e a construção de políticas públicas.
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Serviço
Microempreendedor Individual (MEI) – Sua Dinâmica e o Papel do Município – Distribuição gratuita no
estande do Cepam e download permitido no www.cepam.sp.gov.br
Rede CIM – www.redecim.com.br. Qualquer um pode participar, com inscrições gratuitas.
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