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Ata da 20ª Reunião Plenária do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas 

de Pequena Porte do Estado do Paraná – FOPEME, realizada no dia 20 do mês de 

novembro de 2018, com início às 13:30 horas, na Sala de Situação da Secretaria de 

Estado do Planejamento e Coordenação Geral – SEPL, localizada à rua Jacy Loureiro 

de Campos, s/nº, 4º Andar, Ala “B”, Palácio das Araucárias – Centro Cívico, 

Curitiba/PR. Ercílio Santinoni, Secretário Técnico do FOPEME, agradeceu a presença 

de todos, destacou a XV Convenção Nacional das Micro e Pequenas Empresas e V 

Semana da Micro e Pequena Empresa Paranaense, com eventos em Curitiba, 

Matinhos, Maringá, Paranavaí e Apucarana, que serão realizadas nesta semana, 

entre os dias 22 e 29. César Reinaldo Rissete, Gerente da Unidade de Ambiente de 

Negócios do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Paraná 

– SEBRAE/PR, enfatizou a produtividade do FOPEME neste ano de 2018, enalteceu 

as ações realizadas através dos Comitês Temáticos - CT e dos Grupos de Trabalhos 

- GT constituídos e por fim, salientou a importância das parcerias com as Entidades 

membros do FOPEME. Mario José Doria da Fonseca, Coordenador do FOPEME, 

disse ser esta a última reunião do ano, e com ela deve encerrar um ciclo. Com a 

implementação e consolidação dos Comitês Territoriais, teremos um novo incremento 

nas ações. Ercílio Santinoni, apresentou as ações realizadas no segundo semestre 

de 2018: 1) Conclusão do trabalho de elaboração e encaminhamento à Casa Civil do 

Anteprojeto de Lei de Alteração e Atualização da Lei Complementar nº 163/2013; 2) 

Continuidade nas negociações, para viabilizar o Planejamento de Compras Públicas 

do Estado do Paraná; 3) Elaboração e  revisão final das atualizações propostas para 

o Decreto nº 2474/2015, realizada pelo CT Acesso a Mercados do FOPEME e pelo 

Professor Luís Maurício Junqueira Zanin, Consultor do SEBRAE/NACIONAL; 4) 

Elaboração da Resolução que institui o novo Regimento Interno do FOPEME, a 

publicação no Diário Oficial do Estado será no início do próximo ano, quando ficar 

definida a nova estrutura de Governo. 5) Acompanhamento do desenvolvimento das 

ações que atendem as reivindicações da Carta do Paraná. As ações foram 
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reagrupadas, resultando em 30 ações pendentes, dentre as quais 15 foram 

selecionadas no Evento “Melhoria do Ambiente de Negócios”, realizado em 12 e 13 

de setembro passado, no Museu Oscar Niemeyer – MON; 6) Iniciado o Cadastro de 

Participantes dos Comitês Territoriais e das ações em desenvolvimento nos mesmos; 

7) Continuidade das apresentações de demandas e acompanhamento das ações 

regionais pelos Comitês Territoriais nas reuniões do FOPEME; 8) Acompanhamento 

do acordo entre Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE, FOPEME e 

SEBRAE/PR, dando continuidade aos cursos de Capacitação em Compras Públicas; 

9) Conquista dos Decretos nº 11.460, 11.461 e 11.462, assinados pela Governadora no dia 

21/10, que regulamentaram respectivamente as Leis: 19.479, que instituiu o Fundo de 

Capital de Risco do Estado do Paraná; 19.480, que instituiu o Fundo de Inovação das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Paraná e 19.478, que instituiu o 

Fundo de Aval Garantidor das ME e EPP do Estado do Paraná. César Reinaldo Rissete 

informou sobre as tratativas já avançadas para que o Portal de Compras passe a divulgar os 

Editais de Licitações de todos os municípios para que os empresários possam inteirar-se. 

Enalteceu o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, pela iniciativa de divulgar as 

indicações geográficas do Paraná e explicou que produtos oriundos dessas regiões, agregam 

valores, o que representa um ganho para o produtor. Por fim, apresentou os resultados atuais 

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

REDESIM, informando que hoje são 262 municípios integrados, sendo que 212 municípios 

foram integrados no biênio 2016/2017, outros 150 foram integrados em 2018, no primeiro 

quadrimestre de 2019 a meta é integrar os 37 restantes totalizando os 399 municípios. Ercílio 

Santinoni passou a apresentar as ações propostas para o primeiro semestre de 2019. Iniciou 

pelas propostas de ações da Carta Paraná 2018, agrupadas por Comitês Temático: 1) Comitê 

Temático Acesso a Mercados: a) Adequar os editais à lei complementar 123/2006 e 147/2014, 

para aumentar a participação das micro e pequenas empresas nas compras públicas do 

estado; b) Padronizar o objeto de contratação dos termos de referência nos processos de 

compras públicas municipais por meio do GMS – Sistema de Gestão de Materiais e Serviços 

do Paraná; c) Incentivar a utilização do site Compras Paraná, na divulgação das boas práticas 

em compras públicas; 2) Comitê Temático Investimento e Financiamento: a) Ampliar a 
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parceria das Sociedades de Garantia de Crédito, com Instituições Financeiras, Prefeituras e 

Associações; b) Ampliar a política de microcrédito da Fomento Paraná; 3) Comitê Temático 

Tecnologia e Inovação: a) Implementar nos municípios programas que favoreçam o 

estreitamento das relações Universidades / Instituição de Ciência e Tecnologia - Empresas 

fortalecendo o tripé educação -fomento – inovação; b) Estabelecer um amplo programa de 

capacitação / formação das micro e pequenas empresas e municípios, tais como: gestão da 

inovação, marco legal, fomento, elaboração de projetos e captação de recursos públicos e 

privados para inovação; c) Criar uma rede de pesquisa com ênfase nas vocações e 

potencialidades do território; 4) Comitê Temático Racionalização Legal e Burocrática: a) 

Simplificar o processo de abertura, alteração e baixa de empresas nos órgãos licenciadores 

estaduais, adequando à Lei Complementar Federal 123/06 e Lei Complementar Estadual 

163/13: Junta Comercial do Paraná, Vigilância Sanitária do Paraná, Corpo de Bombeiros, 

Prefeituras, Instituto Ambiental do Paraná, Receita Estadual e Receita Federal b) Apoiar os 

municípios para aprimorar os atendimentos realizados na Sala do Empreendedor, 

estabelecendo termos de parceria, visando promover programas de capacitação, oferta de 

linhas de créditos estaduais, apoio ao associativismo, entre outros; c) Incluir no sistema 

integrador a renovação online das licenças previas (Saúde, Meio Ambiente etc.) via Empresa 

Fácil; 5) Comitê Temático Formação e Capacitação:  a) Implementar o empreendedorismo 

como componente curricular em todas as esferas: Base Nacional Curricular Comum, 

Estadual, Municipal e nas escolas; b) Implementar disciplina de Empreendedorismo em todos 

os cursos das instituições estaduais de ensino superior; c) Elaborar programas de estimulo a 

ao empreendedorismo, nas escolas, com a  participação de empresários e estudantes 6) 

Grupo de Trabalho - GT Associativismo Empresarial: a) Implementar nas escolas a cultura 

de associativismo; b) Fomentar a criação e legislação que possa gerar negócios conjuntos 

(Centrais de Negócios, Sociedade de Propósito Específico); d) Criar uma política de 

desenvolvimento territorial para o Estado do Paraná, com o intuito de promover, sensibilizar 

e articular com a comunidade local, para a importância de organizar-se; 7) Acompanhar a 

tramitação das alterações da Lei Complementar nº 163/2013, junto aos órgãos estaduais e a 

ALEP; 8) Realizar Alterações e Atualizações no Decreto nº 2474/2015, com base na proposta 

finalizada pelo GT de Compras Públicas do FOPEME, formado por SEAP/SEBRAE/CDE e 

posterior encaminhamento à Casa Civil; 9) Elaboração de  Estudo Técnico de Planejamento 
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de Compras Públicas do Estado do Paraná; 10) Revisar e Publicar no Diário Oficial do Estado, 

o novo Regimento Interno do FOPEME; 11) Disseminar a Cartilha de Orientação e 

Capacitação do Portal Paranaense das Micro e Pequenas Empresas – 

www.portalpme.pr.gov.br; 12) Sistematizar a participação dos Comitês Territoriais no 

FOPEME; 13) Renovar o Acordo de Cooperação Técnica e dar continuidade nas 

capacitações em Compras Públicas, conforme previsto no atual Acordo; 14) Facilitar o Acesso 

ao Mercado Internacional pela MPE, repassando todo o processo de exportação e importação 

pelas micro e pequenas empresas, levantando os gargalos e buscando soluções, 

fortalecendo o CT Acesso a Mercados e Integração Internacional e o GT Exportação e 

Importação do FOPEME (Correios, Peiex, Ipardes, Fecomércio, Fiep, Fampepar, operadores 

portuários e outros); 15) Apoiar e auxiliar tecnicamente na criação de uma Loja Virtual de 

Comércio de produtos das Micro e Pequenas Empresas da América Latina e Países de 

Língua Portuguesa; 16) Acompanhar as tramitações na Casa Civil, Procuradoria Geral do 

Estado – PGE e na Assembleia Legislativa do Paraná – ALEP, o Projeto de Lei de Alteração 

e Atualização da Lei Complementar nº 163/2018; 17) Publicar no Diário Oficial do Estado o 

novo Regimento Interno do FOPEME, que aguarda a definição da estrutura do novo Governo; 

18) Análise da nova Portaria do Governo Federal, no que se refere ao novo Regimento Interno 

do Fórum permanente Nacional. O Secretário Técnico Ercílio Santinoni, deixou a palavra livre. 

Armando dos Santos Lira, Presidente da Associação das Micro e Pequenas Empresas de 

Curitiba – MICROTIBA, enalteceu os dez anos do FOPEME e os avanços alcançados, 

lembrando que há a necessidade da continuidade deste trabalho. Euclides Locatelli, 

representante do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de 

Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Paraná – SESCAP/PR, 

destacou a importância do FOPEME, afirmando que os Comitês Territoriais representam o 

coroamento do trabalho realizado. Klauss Rotman Dantas Santos e Keli Karime Abreu 

Pereira, representantes da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – CORREIOS, 

apresentaram a proposta de lançar selo comemorativo aos 10 anos do FOPEME, Maria 

Elizabeth Lunardi representante da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior – SETI, sugeriu que se faça uma chamada aos membros do 

FOPEME para a aquisição do selo. Foi acatada a sugestão. A reunião foi encerrada 

às 17:00 horas. 

http://www.portalpme.pr.gov.br/

