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SALA DO EMPREENDEDOR DE NAVIRAÍ 

 

AGENTES DE DESENVOLVIMENTO NOMEADOS ATRAVÉS DA PORTARIA 210 

DE 20 DE MARÇO DE 2017: CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA (Titular) – LUCÉLIA 

PEREIRA DE ARAÚJO (Suplente). 

 

AÇÕES 2017 

a) Realização de atendimentos gratuitos aos micros e pequenos empresários: 

Serviços de formalização, alterações, regularizações para obtenção de 

alvarás; impressão de boletos do SIMPLES e notas fiscais, declaração de 

imposto de renda SIMPLES; Orientações e encaminhamentos aos escritórios 

de contabilidade quando for o caso de outro enquadramento que não seja 

MEI; Orientação e encaminhamento para Agencia Fazendária para obtenção 

de Inscrição Estadual; 

b) Acompanhamento nas alterações da Lei Geral que promove o 

desenvolvimento do micro e pequeno empresário; 

c) Realização da campanha de Declaração de Renda SIMPLES com 

atendimento especial no mês de abril; 

d) Realização em conjunto com o Sebrae da “Semana do Empreendedor” com 

atendimento em horário especial, atendimento nos bairros e outras ações; 

e) Organização, divulgação e acompanhamento em excursão com empresários e 

profissionais do setor de costura e moda à Feira “Moda MS” em Campo 

Grande; 

f) Para promover as compras públicas o agente titular participou de duas 

missões em cidades referência nesse tema: A primeira em Maringá onde foi 

conhecer a atuação do Observatório e Associação Comercial de Maringá e a 

outra no Escritório de Compras em Toledo; 

g) Incentiva as compras públicas estreitando os laços entre comprador 

(Prefeitura) e vendedor (Fornecedores) através de acompanhamento e  
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divulgação dos editais, capacitando e credenciando novos empreendedores como 

fornecedores: 

a. Realização do curso de capacitação “Compras Públicas Comprador” 

para 17 servidores municipais ligados as compras; 

b. Realização do curso de capacitação “Compras Públicas Fornecedor” 

para 23 empresários; 

c. Idealização, organização e realização da primeira oficina 

“Desmistificando as compras públicas” para 27 inscritos; 

h) Realização de levantamentos de dados sobre a geração de renda e empregos 

dos MÉIS; 

i) Sala do Empreendedor de Naviraí: 

a. Considerada modelo no estado pelo Sebrae pelas inovações e 

diversificação em serviços prestados gratuitamente para a comunidade; 

b. A Sala de Naviraí foi indicada como laboratório para novos Agentes de 

Desenvolvimento se capacitarem. Treinamos no primeiro semestre, 

agentes de Mundo Novo, Juti, Caarapó e Iguatemi; 

c. Sala com o maior índice de atendimentos mensal (mais que o dobro da 

média do estado: Média Naviraí 160 atendimentos / Média MS 55); 

 

MISSÕES / CURSOS E EVENTOS DOS AGENTES EM 2017 

07/04 – Missão em visita a Associação Comercial e Industrial de Maringá (PR) para 

conhecer a atuação do Observatório de Compras; 

25 a 27/04 – Participação do EMDS - Encontro dos Municípios com Desenvolvimento 

Sustentável em Brasília (DF); 

02/05 – Participação no curso de capacitação de Fiscal de Tributos em Naviraí; 

29 a 31/05 – Participação no curso de capacitação de Compras Públicas 

(Comprador) em Naviraí; 

25/07 – Missão em visita a Associação Comercial e Industrial de Toledo (PR) para 

conhecer p Escritório de Compras Públicas; 

14 a 17/08 – Participação do III Seminário Regional da Rede Siconv em Amambaí. 
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SALA DO EMPREENDEDOR DE NAVIRAÍ 

 

DADOS LEVANTADOS PELA SALA DO EMPREENDEDOR  

PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/01 A 25/08/2017 

CNPJs ATIVAS EM NAVIRÁI 3.648 

Colocação no Ranking MS em abertura de empresas 7ª 

SEGMENTO % QUANT 

Serviços 47,40 1.729 

Comércio 45,50 1.659 

Indústria 4,10 149 

Agronegócios 2,00 72 

Financeiro 0,70 25 

Serviços públicos 0,30 14 

 

MPEs – Micros e Pequenos 1.479 

Aberturas de MÉIS em 2017 139 

Alterações / regularização de MÉIs em 2017 54 

Baixas 41* 

OBS: Das 41 baixas registradas, 17 delas foram pelo motivo do MEI apresentar 

um faturamento maior que o permitido o que a obriga migrar pra uma categoria 

maior de enquadramento. 

 

Em um levantamento via telefone e presencial por amostragem constatamos 

que 917 (62%) dos 1.479 MPEs são ATIVOS. 

Dessas 917 CNPJs ativas, 641 (70%) delas geram empregos onde 50% delas 

possuem um empregado (formal ou não) e os outros 50% geram de 01 a 03 

empregos INFORMAIS totalizando uma média de 1.250 empregos gerados pelas 

Micro e Pequenas Empresas em nossa cidade. 


