
Ata da 14ª Reunião Plenária do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequena

Porte do Estado do Paraná – FOPEME.  Aos 24 dias do mês de novembro de 2015 às 14:00

horas, no Auditório do SEBRAE/PR - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado

do  Paraná,  na Rua Caeté  n.º  150 -  Prado  Velho  –  Curitiba-PR,  foi  realizada a  14ª  Reunião

Plenária do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado do

Paraná.  A  abertura,  efetuada  pelo  Secretário  Técnico  do  Fórum  e  Coordenador  de

Desenvolvimento  Industrial  e  Comercial  da  SEPL,  Ercílio  Santinoni,  que  agradeceu  ao

SEBRAE/PR pela acolhida e enalteceu a presença de todos. O Gerente de Unidade de Ambiente

de Negócios do SEBRAE/PR, César Reinaldo Rissete, deu as boas vindas, enalteceu o trabalho

realizado pelos participantes do Fórum e as conquistas no ano de 2015. Por solicitação do Senhor

Ercílio Santinoni, o Presidente da Junta Comercial do Paraná – JUCEPAR,  Ardisson Naim Akel,

discorreu sobre a implantação da  Rede Nacional para a Simplificação do Registro e Legalização

de  Empresas e  Negócios  –  REDESIM.  Em seguida  o  Coordenador  de Políticas  Públicas  do

SEBRAE/PR, Luiz Marcelo Padilha, complementou a explanação, ressaltando que a REDESIM

está  completando  um  ano  de  implantação  do  processo  operacional,   dificuldades  foram

transpostas,  e  outras  estão  sendo  equacionadas.  Informou  também  que  até  momento  222

municípios já estão preparados para serem integrados a REDESIM. Ercílio Santinoni, justificou a

ausência do Secretário de Planejamento e Coordenação Geral, Sílvio Magalhães Barros, que se

encontrava em reunião do Conselho dos Secretários Estaduais de Desenvolvimento, no Palácio

das Araucárias. Relatou as ações realizadas no 2º semestre de 2015: a) sobre a Regulamentação

da Lei Complementar Estadual nº 163/2013, informou que das 31 ações propostas pelo Grupo de

Trabalho, a maioria delas já se concretizaram. Dessas ações, deu destaque ao Decreto Estadual

nº 2474 de 25 de setembro de 2015 que regulamenta o tratamento diferenciado, favorecido e

simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual

nas contratações públicas de bens e serviços no âmbito da Administração Pública Estadual e as

minutas dos Anteprojetos de Lei que criam os Fundos de Aval, de Capital de Risco e de Inovação

para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – MPE's, que se encontram em fase final

de avaliação pelos técnicos da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA, para despacho à Casa

Civil, e posterior encaminhamento à Assembleia Legislativa do Estado. Destacou o empenho da

equipe da Fomento Paraná, da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia – SETI, do Instituto

Tecnológico do Paraná – TECPAR e dos membros do Fórum das Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte do Estado do Paraná – FOPEME, na elaboração destas minutas;  b) conforme

Acordo de Cooperação Técnica entre o FOPEME, TCE/PR e SEBRAE/PR e foram realizados
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cursos  de  capacitação  para  aplicação  da  nova  Lei  Complementar  147/14,  visando  orientar  o

cumprimento do novo normativo para que ele tenha efetividade. Participaram funcionários públicos

estaduais e municipais responsáveis pelas Compras Públicas, bem como  técnicos do TCE/PR.

Essas  capacitações  ocorreram  nas  cidades  de  Curitiba,  Ponta  Grossa,  Francisco  Beltrão,

Cascavel,  Londrina e Maringá, no período de setembro a novembro deste ano; c) destacou o

levantamento realizado pelo SEBRAE/PR, através do site www.comprapr.com, que atualmente

apenas 7% dos municípios participantes do programa cidade empreendedora, demoram mais de

30 dias para efetuar o pagamento das compras de MPE's.  Como propostas de ações para o

primeiro semestre de 2016, destacou as seguintes prioridades: a) articulação e reestruturação dos

Fóruns Regionais, explicou que alguns Fóruns precisam de coordenadores mais envolvidos com a

causa da microempresa; b) o programa Sessão de Negócios, em parceria com o SEBRAE/PR,

previstas em 15 cidades entre as quais Foz do Iguaçu, Ivaiporã, Cambé e Telêmaco Borba; c)

acompanhamento  da  Regulamentação  da  Lei  Complementar  163/2013,  em  especial,  os

Anteprojetos de Leis de Criação dos Fundos de Aval,  de Risco e de Inovação na Assembleia

Legislativa do Estado; d) realização de reuniões do Subcomitê Estadual do Comitê para Gestão

da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios –

Subcomitê  CGSIM/PR  e  acompanhar  a  implementação  da  REDESIM,  analisando  suas

dificuldades  e  sugerindo  soluções;  e)  continuar  com os cursos  de  Capacitação  em Compras

Públicas, conforme Acordo de Cooperação Técnica entre o FOPEME, TCE/PR e SEBRAE/PR e,

os quais deverão ser ofertados também no formato à distância. César Reinaldo Rissete, lembrou

que a proposta de Educação Empreendedora,  atenderá 65 escolas,  em 2016,  abrangendo,  o

ensino fundamental  inicial  (1º  ao 5º  ano)  e  final  (6º  ao  9º  ano)  bem como ensino médio.  O

Secretário  Técnico do FOPEME, Ercílio  Santinoni  colocou a palavra livre para considerações.

Natalino Fonseca,  da AMPEC de Foz do Iguaçu, questionou o andamento da implantação da

REDESIM naquela  cidade.  O questionamento  foi  esclarecido,  pela  Secretaria  Técnica,  que  o

processo de integração já estava em vias de se concretizar quando houve problema técnico na

Secretaria  da  Tecnologia  da  Informação,  daquele  município,  já  superado,  e  os  trabalhos

retomados. Pedro Donato Skraba, da Federação das Industrias do Estado do Paraná – FIEP,

sugeriu que fossem aproveitadas as reuniões do Grupo das Entidades que representam o setor

produtivo do Estado, para conclamar os sindicatos do interior do Estado a participarem dos Fóruns

Regionais.  Ercílio  Santinoni,  lembrou que  os  Fóruns  Regionais  foram implantados,  mas há  a

necessidade  de  implementá-los  e  motivá-los  em  seu  envolvimento  com  segmento  das

Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  –  MPE's,  para  servirem  de  apoio  e  de
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comunicação entre setores público e privado em cada região do Estado, em busca das demandas

regionais.  Zildo Costa, da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná –

FECOMERCIO – PR, ressaltou que os resultados obtidos pelas ações do Fórum, deveriam ser

mais divulgados. Alessandro Okagawa Falleiros, da Federação das Empresas Juniores do Estado

do Paraná – FEJEPAR, questionou porque os dados constantes no site www.comprapr.com, são

de 2013. Luiz Marcelo Padilha, esclareceu que o site foi criado pelo SEBRAE/PR, para atender a

solicitação  do  FOPEME.  Esses  dados  são  fornecidos  pelo  TCE/PR  e  só  poderão  ser

disponibilizados após o encerramento da apreciação das contas dos municípios e que em breve

serão postados dados de 2014César Rissete, esclareceu que o ano de 2016 é ano eleitoral e será

a oportunidade de buscar junto aos candidatos às prefeituras, compromissos para o cumprimento

da Lei Complementar Federal 123/2006 e Lei Complementar Estadual nº 163/2013, e avanços no

apoio ao segmento das MPE's. Ercílio Santinoni, informou que o Portal do Empreendedor, já está

pronto, faltando apenas o retorno das validações solicitadas às Secretarias de Estado. Esclareceu

também que esta validação ficou no âmbito do Estado, mas que as entidades de representação e

apoio às MPE's, poderão ser acessadas por “link”. Ercílio Santinoni agradeceu a todos, destacou

a colaboração das Federações e Associações que fazem parte do Fórum e encerrou a reunião às

17:00 horas. 
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