
 
 
Ata da 3ª Reunião do Grupo de Apoio Técnico – GAT do Fórum Permanente das Microempresas 
e Empresas de Pequena Porte do Estado do Paraná – FOPEME 
 
Data: 19 de Agosto de 2019 
Horário: 14 horas 
Local: Sala 3 da Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes – SEPL 
Endereço: Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº, 4º Andar, Ala “B”, Palácio das Araucárias – Centro 
Cívico, Curitiba/PR. 
 
Participantes: Alessandro Baum (BRDE), Amberson Silva (SEBRAE), Jonny Stica (FOMENTO), 
Aristides Mossambani (FEMPIPAR), Cleverson Neri (SEAP / DEAM), Gilberto Lima (TECPAR), Juliana 
Schveger (SEBRAE), Marcos Thiesen (FIEP), Mario Doria (Secretário Técnico do FOPEME), Paulo 
Freitas (SEBRAE / FOPEME), Pedro Skraba (FAMPEPAR), Marília de Paula (JUCEPAR) e Prof. Paulo 
Parreira (SETI) 
 
Assuntos Tratados: 
 
Amberson, Coordenador de Políticas Públicas do Sebrae, conduziu a reunião e abordou os 
seguintes pontos: 

 Apresentou um breve histórico do Fórum, com base na apresentação disponível no site. 
 Atualmente temos no Estado 126 Comitês locais e 24 Comitês Territoriais ligados ao 

FOPEME. 
 Incorporação de um consultor especialista do SEBRAE em cada Comitê Temático, para 

assessorar metodologicamente na implantação das ações e tecnicamente também. 
 Profissionalizar a gestão do FOPEME no sentido de trabalhar pautados em transformação, 

não só no esforço. A partir de 2018, no Encontro do Sistema de Melhoria do Ambiente de 
Negócios, foi estipulado um modelo de plano de ação, validado pelos integrantes do 
FOPEME, e este modelo de plano de ação vai gerar um Painel de Gestão à Vista, que será 
disseminado por todos, para que todos, independente do Grupo de Trabalho que esteja 
atuando, conheça as entregas de cada ação. 

 Cada Coordenador recebeu uma ficha para preencher as ações e metas e que será validado 
nesta reunião. 

 Após este trabalho, será necessário revisitar os Comitês Territoriais e apresentar os 
resultados dessas demandas, através do Painel de Gestão. 

 Explicou o funcionamento do Painel de Gestão, que contém o Plano de Trabalho: 
o Nome do Comitê Temático 
o Demanda 
o Descrição do que será entregue 
o Responsável pela entrega, sendo um responsável somente, apesar do grupo ser 

composto por mais pessoas trabalhando na demanda. Esta pessoa é quem será 
acionado e quem tem controle do que está acontecendo. 

o Data da entrega 



 
 

o Usar o quadro de acompanhamento para o cronograma mensal do andamento das 
ações, com o campo de anotações adicionais 

 Na sequência foram validadas as metas de todas as ações. 
o As ações do GT Exportação serão revisadas com Michel Vitale, que se encontra em 

Brasília. 
 No Painel de 2020 incluir os indicadores de transformação. 

 
Informou também que o próximo Encontro Estadual do Sistema de Ambiente de Negócios está pré 
agendado para 16 de outubro. No encontro participam todos os Comitês Territoriais.  
 
Na sequência o consultor Luiz Zanin apresentou os temas abordados nas reuniões em que esteve 
presente aqui em Curitiba em 6, 7 e 8 de agosto passado, com técnicos da SEAP, PGE, TCE, IRB, 
bem como as estratégias que deverão ser validadas na reunião que será realizada no TCE em 
setembro, que darão fundamentação à alteração do Decreto Estadual nº 2474/2015, em 
consonância com a Lei Complementar nº 163/2013, com benefícios aos pequenos negócios do 
Paraná. 
 
A ata, as apresentações da reunião estão disponíveis na página do FOPEME. 
 
A gravação da reunião está disponível na Secretaria Técnica do Fórum. 
 
Data da ata: 07/09/2019  
 
 
 


