
Ata da 5a Reunião Plenária do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de

Pequena Porte  do Estado do Paraná – FPME/PR. Aos cinco dias do mês de setembro de

2011 às 09:00 horas, na sala 09 do Serviço de Apoio da Micro e Pequenas Empresas do

Paraná – SEBRAE/PR deu-se início à 5ª Reunião Plenária do Fórum Permanente das

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte  do Estado do Paraná – FPME/PR. A

abertura foi  feita pelo Secretário de  Estado da Indústria, do Comércio e Assuntos do

Mercosul,  senhor  Ricardo  Barros,  que  discorreu  sobre  a  importância  do  Fórum  que

promove o diálogo entre a comunidade e o governo, destacando que um novo marco que

se dará com a assinatura do Protocolo de Intenções no dia de hoje. Na sequencia foi

firmado  o    Protocolo  de  Intenções  visando  a  criação  de  dezoito  Fóruns  Regionais,

obedecendo a estrutura geográfica da Associação dos Municípios do Paraná – AMP/PR

firmaram o Protocolo os Senhores Ricardo Barros Presidente do Fórum Permanente das

Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  do  Estado  do  Paraná  –  FPME/PR,  o

Senhor   Gabriel Jorge Samaha Presidente da Associação dos Municípios do Paraná –

AMP/PR, Allan Marcelo de Campos Costa e Júlio Cezar Agostini respectivamente Diretor

Superintendente  e  Diretor  de  Operações  do  SEBRAE/PR.  Em  seguida  o  Secretário

Técnico do FPME/PR e Diretor Geral  da SEIM, senhor Ercílio Santinoni,  entregou ao

Secretário  de  Estado  da  Fazenda,  senhor  Luiz  Carlos  Hauly  a  minuta  da  Lei  Geral

Estadual de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para que a equipe

técnica da Secretaria da Fazenda - SEFA  fizesses analise  e as sugestões ou alterações

pertinentes. Após o senhor Luiz Carlos Hauly proferiu a palestra “A Importância da Lei

Geral”. A seguir o senhor Ardisson Naim Akel, Presidente da Junta Comercial do Paraná –

JUCEPAR, fez os informes acerca do estágio atual do REDESIM, destacando que ajustes

em um programa estão sendo realizadas no Ministério de Desenvolvimento e Comércio

Exterior – MIDIC e que após a conclusão serão repassados aos Estados e que o Paraná

está  entre  os  primeiros  a  serem  contemplados.   Na  continuidade  dos  trabalhos  os

senhores Mario Doria da SEIM e César Rissete do SEBRAE/PR, membros da Secretaria

Técnica, apresentaram as ações  realizadas no 1º Semestre de 2011 e as propostas para

o  2º  Semestre  de  2011,  com  destaque  para  os  cinco   FOMENTA REGIONAIS  que

ocorrerão nos meses de setembro nas cidades de Cascavel no dia 13, Francisco Beltrão

dia 15, Maringá dia 26, Curitiba no dia 30, no dia 05 de outubro ocorrerá o ultimo na 



cidade de Londrina. O senhor Ercílio Santinoni agradeceu a participação  de todos nos

trabalhos de hoje. A reunião encerrou-se às 17:00 horas. 


