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Ofício-Circular nº 115/2014/GAPRE 
 
                                                                                                        Brasília, 8 de outubro de 2014. 
 
 
 
 
 
 

AOS SENHORES PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE FISIOTERAPIA E TERAPIA 

OCUPACIONAL DA 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª E 13ª REGIÕES. 
 
 
Assunto: APOIO AOS ESTUDOS PARA APRIMORAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 
 
 
  Senhores Presidentes, 
 
 
1.             Como foi amplamente divulgado, o Governo Federal, por meio da Secretaria da 

Micro e Pequena Empresa e o SEBRAE buscaram o apoio de renomadas instituições de ensino, 

Fundação Getúlio Vargas e Fundação Dom Cabral, para realizar estudos que permitam o 

aprimoramento do Simples Nacional, visando estimular o crescimento das empresas. Temas como a 

progressão nas tabelas, número de faixas, alíquotas e teto do Simples e a transição para o Lucro 

Presumido serão abordados. 

2.   O Sistema COFFITO/CREFITO’s foi convidado para participar da realização desta pesquisa 

de campo com uma das categorias que ingressaram no Simples Nacional, com o intuito de mensurar 

o potencial impacto positivo da inclusão de novas categorias no regime simplificado e estimar a 

potencial ampliação de formalização do negócio, faturamento, e outras informações que permitam 

construir o apoio na elaboração de novas legislações que tragam ainda mais benefícios aos pequenos 

empresários. 

3.   Diante disso, contamos com o apoio desse regional na ampla divulgação no site 

institucional, para acesso dos profissionais, a fim de que respondam a um questionário disponível em 

http://pesquisa.fgv.br/index.php?sid=15873&lang=pt-BR, bem como o envio de mala direta para os 

CNPJ de sua região. Vale ressaltar que temos prazo até o dia 7 de novembro, para apresentação dos 

resultados da pesquisa junto às Instituições envolvidas.    

4.   Sendo o que se apresenta para o momento, meus cordiais cumprimentos, 
 

                        Atenciosamente, 

 
DR. ROBERTO MATTAR CEPEDA 

Presidente 


