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ACCG promoveu reunião
com a Frente Parlamentar
do Empreendedorismo

Debate legislativo

Reunião com a receita estadual

Instituto da dupla visita

Marcos Procópio salientou que os empresários locais não têm 
interesse somente em se manterem ativos no Estado. Ele 
defende que o estado crie condições de atrair novos 
investimentos para promover novas oportunidades de emprego 
na Paraíba. Após a fala do presidente da ACCG, os empresários 
presentes à reunião apresentaram suas expectativas, anseios e 
ponto de vista em relação a economia paraibana, bem como o 
desejo de investir, empreender e gerar empregos em nosso 
estado, não fossem as condições desfavoráveis.   

Como desdobramento desse encontro da última quinta-feira, 
15, está confirmada a presença do Secretário Executivo da 
Receita Estadual, Bruno Frade, na Associação Comercial de 
Campina Grande, dia 05 de setembro, por volta das 16 horas. 
Na oportunidade, as reivindicações relacionadas à Receita 
Estadual serão apresentadas e tratadas com a equipe técnica 
daquela secretaria.   

Novas oportunidades de emprego

A o s  r e p r e s e n t a n t e s  d a  F r e n t e  P a r l a m e n t a r  d o 
Empreendedorismo da Assembleia Legislativa, a Associação 
Comerc ia l  de  Campina  Grande  também pediu  a 
obrigatoriedade do instituto da “Dupla Visita” por parte do 
fisco e a extinção do Fundo de Equilíbrio Fiscal (FEF), que foi 
criado para existir por tempo determinado, mas que vem sendo 
renovado.  

A frente parlamentar do empreendedorismo esteve 
representado pelo seu presidente Eduardo Carneiro, Polyana 
Dutra e Tovar Cunha Lima. Os deputados ouviram atentamente 
as reivindicações e propostas apresentadas pelos setores 
produtivos de Campina Grande, que serão levadas para o 
debate no âmbito do poder legislativo estadual e discussão com 
as instâncias do poder executivo.

A reunião foi aberta pelo presidente da ACCG, empresário 
Marcos Procópio, que historiou a trajetória da entidade, em 
vários momentos nos últimos três anos, chamando a atenção 
das autoridades para as transformações que estão acontecendo 
no mundo, a maioria delas em função das novas tecnologias. O 
líder empresarial afirmou que se faz urgente desburocratizar o 
processo de abertura de empresas no Estado, diminuir a carga 
tributária, criar políticas de incentivos e atrair novos 
empreendimentos para gerar empregos na Paraíba.

Leis do passado
Em direção aos representantes da Assembleia Legislativa, o 
presidente da ACCG mencionou que “para cada lei criada, se 
pudéssemos revogar cinco, era muito interessante, pois há um 
monte de penduricalho de leis do passado, que não servem para 
nada. Precisamos fazer essa modernização”. 

Por mais de duas horas, os empresários e diretores da 
Associação Comercial puderam expor suas angústias diante 
das dificuldades impostas pelo estado, que poderia ser mais 
dinâmico na atração de investimentos e geração de empregos. 
Mas, age em sentido contrário, estimulando a burocracia, a 
carga tributária, a insegurança jurídica, além de não oferecer 
condições às empresas locais para elas terem poder de competir 
com outros estados. 

a noite da última quinta-feira, a Associação Comercial e NEmpresarial de Campina Grande (ACCG), reuniu 
significativa parcela do empresariado local, com 

parlamentares estaduais que integram a Frente Parlamentar do 
Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico, cujo 
presidente é o deputado Eduardo Carneiro. 

Penhora administrativa

Atração de investimentos e empregos

Desburocratizar

O presidente da Associação Comercial destacou a questão da 
penhora administrativa de bens como um absurdo. “Sem 
processo judicial, o Estado tem o poder de fiscalizar e executar 
sem o outro poder ter a ampla defesa”. 
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