
 
 
Ata da 4ª Reunião do GAT – Grupo de Assessoramento Técnico do Fórum Permanente das 
Microempresas e Empresas de Pequena Porte do Estado do Paraná – FOPEME 
 
Data: 11 de novembro de 2019 
Horário: 9 horas 
Local: Sala 3 do Sebrae/PR  
Endereço: Rua Caeté, 150 - Curitiba/PR. 
 
Participantes: Mario Doria, Luiz Rolim, Ercílio Santinoni, Amberson Silva, Armando Lira, Aloisio 
Cerqueira, Cleverson Neri, Paulo Parreira, Marcos Thiesen, Fabiano Reimann, Alessandro Baum e 
Paulo Freitas  
 
Assuntos Tratados: 
 
Abertura 
Mario Doria, Secretário Técnico do Fórum, deu as boas-vindas, falando em linhas gerais das ações 
de 2019 do Fórum, que deverão ser realizadas pelos Comitês Temáticos. 
 
Luiz Rolim, Gerente da Unidade de Ambiente e Negócios Empresariais do Sebrae Paraná deu as 
boas-vindas e destacou os seguintes pontos: 

 Realização da reunião no SEBRAE. Colocou a Instituição à disposição para a realização de 
reuniões, quando houver dificuldades de local de realização pelo FOPEME; 

 Gostou do processo que está sendo construído no FOPEME com a utilização do Painel de 
Gestão; 

 Destacou a jornada dos últimos 90 dias: realização dos eventos do FOMENTA, das 
atividades do Governo do Estado, Governo 5.0, do apoio prestado em Brasília às Câmaras 
representando o SEBRAE; No encontro com prefeitos ouviu uma série de ações que estão 
sendo nascendo e acontecendo aqui no Fórum. Os prefeitos estão muito atentos à 
“segurança jurídica” nos seus despachos e o diálogo que vem acontecendo dos prefeitos 
com o TCE tem sido muito positivo; 

 Agradeceu o trabalho que Amberson vem fazendo na área de Políticas Públicas e 
parabenizou-o pelo sucesso do Encontro de Agentes de Desenvolvimento e de Crédito em 
Foz do Iguaçu e antecipadamente deixou o convite para que FOPEME participe das 
atividades em 2020, para que todos os Agentes conheçam as Instituições que fazem parte 
desse ecossistema que fazem as coisas acontecer; 

 Ressaltou o trabalho do Aloísio na transformação na questão das incubadoras e a entrada 
do Welington na área de Inovação; e, 

 Convidou o GAT e os Integrantes do FOPEME para participar do II Encontro do Sistema de 
Ambiente de Melhoria do Ambiente de Negócios que ocorrerá em 20/11 na sede do 
SEBRAE/PR.  

 Informou sobre as duas macro diretrizes para 2020 do SEBRAE: a indicação de Vinicius 
Milani para coordenar o programa Município Empreendedor, com ações ligadas aos 
aspectos da Lei Geral e a indicação do Amberson para coordenar a área de Serviços 



 
 

Financeiros e o programa de melhoria e apoio aos 24 Comitês Territoriais e 126 Comitês 
Gestores Municipais, dando instrumentos, ferramentas, motivação, levar os Comitês a um 
grau de execução que esteja nas expectativas das nossas Instituições e do Estado. 

 
Amberson Silva, Coordenador Estadual de Políticas Públicas do Sebrae Paraná, sobre a reunião, 
destacou os seguintes pontos: 

 O primeiro encontro, 2017, gerou a Carta Paraná, onde foram catalogadas 350 ações.  
 No encontro de 2018 no Museu Oscar Niemeyer, nos diversos Painéis de Racionalização, 

Mercados, Inovação, Crédito, Educação e Associativismo, foram priorizadas 18 ações para 
serem trabalhadas em 2019; 

 Criado o Painel de Gestão para facilitar o nosso entendimento daquilo que é realizado. 
 Decidido em reuniões passadas que não seriam priorizadas novas ações, enquanto as 

atuais não estiverem atendidas; 
 Disponibilizada relação do banco de ações: ações da Carta Paraná ainda não priorizadas e 

outras demandas cadastradas no Trello, para que possam ser priorizadas no futuro;  
 Muito positiva a ida de Mario e Paulo nos eventos do Fomenta e no Encontro Estadual de 

Agentes de Desenvolvimento e de Crédito, pois aproximou o FOPEME das lideranças locais, 
mostrando o que o Fórum vem realizando ao longo dos anos; 

 O II Encontro do Sistema de Melhoria de Ambiente de Negócios objetiva a troca de 
experiências e falar da evolução da Carta Paraná e mostrar que os Comitês Territoriais são 
os protagonistas do desenvolvimento; 

 Para envolver mais os Comitês com o Fórum, e Fórum com Comitês, algumas ideias 
deverão ser colocadas em prática, como: reuniões itinerantes do FOPEME, participação no 
Encontro Estadual de Agentes de Desenvolvimento. 

 
Ercílio destacou o trabalho que sendo realizado com os Comitês Territoriais, no sentido de 
fortalecê-los; a maior dificuldade no passado era de conectar os Comitê Territoriais com o Fórum 
em Curitiba. 
 
Mario destacou que a parceria do Sebrae é fundamental para o Estado conduzir seus trabalhos 
âmbito dos pequenos negócios.  
 
Na sequência Amberson Silva, do Sebrae, coordenou a apresentação da situação atual do Painel 
de Gestão à Vista das ações de 2019:       
 
Comitê Temático: Acesso a Mercados 

o Demanda: 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 

o Entrega: Ter no mínimo 3 Editais adequados a LC 123/2006 
o Responsável: Cleverson (SEAP) 
o Prazo: setembro de 2019 

 
Comentários de Cleverson: 



 
 

 Realizada a atualização do capítulo de Acesso a Mercados da LC 163 que está tramitando 
para aprovação; Dr. José Anacleto da PGE revisou as alterações e as aprovou. 

 Em 2019 foram realizados 9 pregões presenciais no Estado, com o objetivo de fomentar a 
economia local, sendo que no pregão realizado em Londrina houve mais de 10 
fornecedores participando; 

 As licitações foram transmitidas ao vivo. Essa transmissão serve também para capacitar as 
pessoas que querem fornecer para o Estado, para entender o funcionamento do processo. 
Normalmente são vídeos de uma a 2 duas horas de duração; 

 Os Editais têm sofrido adaptações, exceto o checklist na página inicial dos editais, pois 
trata-se de discussão recente no grupo de trabalho e ainda não foi implementado. 

 
Amberson sugeriu que, na apresentação do Secretário Valdemar no evento do dia 20/11, conste 
que a adequação dos editais possibilitou que se realizasse os 9 pregões presenciais, sendo um 
deles com mais de 10 participantes.  
 
Mario destacou que o DECON vai disponibilizar as informações das licitações ao SEBRAE com 120 
dias de antecedência, para que os fornecedores possam ser capacitados e preparados. 
 
Ercílio comentou sobre o Microlegis, sistema do Governo Federal que disponibiliza as 
oportunidades de Licitação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte para 
participarem de Licitações Públicas, sendo que os editais se encontram indexados por Estado, 
Município, Faixa de Valores. Link: 
https://microlegis.datalegis.inf.br/action/ActionDatalegis.php?acao=textoExplicativo&cod_menu=6507&co
d_modulo=374  
 
Comitê Temático: Acesso a Mercados  

o Demanda: 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. 

o Entrega: Disponibilizar 1 Sistema com a especificação dos objetos de contratação das 
compras municipais (sistema GMS). ENTREGUE. CONCLUÍDO. 

o Responsável: Cleverson (SEAP) 
o Prazo: dezembro de 2019 

 
Comentários de Cleverson: 

 Nos eventos do FOMENTA promovidos pelo SEBRAE, Cleverson divulgou o GMS do Estado 
aos Municípios que participaram nos eventos de Araucária, Londrina, Maringá, Ponta 
Grossa e Curitiba; 

 A página do Compras Menor Preço, https://compras.menorpreco.pr.gov.br/ , está vinculada 
ao GMS e disponibiliza a descrição dos objetos; 

 
Mario reforçou a necessidade de divulgação aos municípios, pois a boa descrição dos objetos evita 
possíveis impugnações das licitações e ganho de tempo dos servidores públicos municipais. 



 
 

 
  

 
 
Comitê Temático: Acesso a Mercados  

o Demanda: Incentivar a utilização do site Compras Paraná, na divulgação das boas práticas 
em compras públicas.  

o Entrega: Ter 1 campanha de divulgação das boas práticas em compras públicas. 
o Responsável: Cleverson (SEAP) 
o Prazo: dezembro de 2019 

 
Comentários de Cleverson: 

 O site de Compras Paraná ficou integrado ao site da Administração e Previdência; 
 O site http://www.administracao.pr.gov.br/Compras está preparado para receber a divulgação das 

boas práticas em compras públicas. Falta a campanha de divulgação; 
 Em andamento também a integração do site do Compras Paraná com os módulos de 

compras do site do SEBRAE Paraná. 
 
Comitê Temático: Acesso a Mercados  

o Demanda: Elaborar Estudo Técnico do Planejamento de Compras Públicas do Estado do 
Paraná 

o Entrega: Ter 1 Estudo Técnico do Planejamento de Compras Públicas 
o Responsável: Cleverson (SEAP) 
o Prazo: dezembro de 2019 

 
Comentários de Cleverson: 

 O assunto tem sido discutido com Crislayne do TCE e Zanin, credenciado do Sebrae 
Nacional e o estudo técnico deve ser apresentado até dezembro. 

 
Comitê Temático: Acesso a Mercados, GT Exportação - Marketplace –  

o Demanda: Apoiar e auxiliar tecnicamente na criação de uma Loja Virtual de Comércio de 
produtos das Micro e Pequenas Empresas Paranaenses e disponibilizado também em 
idioma inglês 

o Entrega: Ter 1 Sistema Marketplace com Lojas implantadas. 
o Responsável: Michel Vitale (CONAMPE) 
o Prazo: outubro de 2019 

Não apresentado o andamento das ações. 
 
Comitê Temático: Acesso a Mercados, GT Exportação – Trilha da Exportação 

o Demanda: Repassar todo o processo de exportação de pequenos negócios, para levantar 
os gargalos e buscar soluções, através do GT Exportação, em andamento no Comitê 
Temático Acesso a Mercado 

o Entrega: Ter 1 Processo de Exportação elaborado. 



 
 

o Responsável: Joaquim Brasileiro (FAMPEPAR) 
o Prazo: setembro de 2019 

 
Klaus, dos Correios, é o atual responsável por este GT. Seus comentários: 

 Joaquim Brasileiro não conseguiu participar das reuniões em razão de compromissos 
pessoais; Com isto a Secretaria Técnica designou os Correios para assumir a liderança do 
GT. 

 O GT conseguiu reunir-se uma vez e buscaram o levantamento dos principais gargalos 
realizados pela FGV e FIEP em 2018. Pontos identificados: 
 Toda a legislação é federal, dificultando a busca de um caminho para a melhoria das 

exportações no Paraná; 
  Falta de informação para o pequeno produtor exportar; 
 As pesquisas estão nos Links: 

http://desafiosexport.org.br/desafios-a-competitividade-das-exportacoes-
brasileiras-2018/  
http://www.fiepr.org.br/gargalos-na-exportacao-tiram-a-competitividade-da-
industria-2-95-321413.shtml  

 Faciap e Peiex participarão do GT; 
 Iniciando a construir uma agenda para 2020 para fomentar as exportações no Paraná; 
 O GT irá propor mudar da perspectiva legal para a perspectiva prática, para dar uma visão 

aos pequenos negócios, do que é necessário para iniciar o processo de exportação; 
 Analista dos Correios criou um quadrinho simples com uma série de links, que podem ser 

disponibilizados no Portal do Empreendedor para os pequenos exportadores. 
www.fopeme.pr.gov.br/arquivos/File/Central_de_apoio_segmento_internacional_links.pdf  
 

Ercílio comentou que Sebrae e Conampe estão fazendo um convênio, onde a Fampepar, com 
Intradebook de Florianópolis, vão viabilizar o uso da solução para facilitar a realização de negócios 
internacionais, pelos pequenos negócios, incluindo-os no comércio internacional, criando mais 
oportunidades e mais negócios, indicando possíveis compradores de outros países. 
Comentou também que os gargalos relacionados à legislação federal, podem ser tratados no 
Fórum Nacional, no seu Comitê Temático de Acesso a Mercados. 
 
Mario sugeriu buscar informações de gargalos junto as Trade Companies. 
 
Rolim comentou sobre as ferramentas disponíveis para orientar os pequenos negócios, por 
exemplo o “Exporta Fácil” dos Correios e, quanto à falta de informação, esse diálogo que ocorre 
dentro do Fórum, para poder ajustar a saída de uma venda eventual para uma mais continuada, é 
o caminho adequado, bem como a disseminação das informações. Sugere que o GT colete 
exemplos de uso das diversas ferramentas pelos exportadores dos pequenos negócios e divulgue 
estes exemplos. 
 
Amberson parabenizou o GT, pois o grupo entendeu o que é a ação e o plano de ação e, o mais 
importante, se a ação é viável, identificando onde podemos expandi-la, ou não. A indicação de 



 
 
responsável é necessária, para definir quem irá apresentar o andamento da ação no Fórum, no 
entanto pode haver um responsável para cada marco crítico e cuidando para que os grupos 
estejam abertos para receber quaisquer Instituições que possam contribuir com as ações, por 
exemplo o convite a Faciap e Peiex para participar deste GT.  
Quanto à capacitação, sugere apresentar a legislação aos exportadores dos pequenos negócios 
exportadores, bem como ter um plano de capacitação, usando as diversas parcerias para a sua 
realização.  
Na apresentação, que o Secretário Valdemar Jorge fará no evento do dia 20/11, sugere que sejam 
levados exemplos das ações que os Comitês Temáticos estão desenvolvendo.  
 
Paulo Freitas irá encaminhar o formulário Plano de Ação aos coordenadores, para que eles possam 
atualizar as informações dos marcos críticos. Recomendou que os plano de ação sejam entregues 
no dia 19/11, para que sejam publicados e fiquem disponíveis no Portal do Fopeme. 
 
Comitê Temático: Racionalização Legal e Burocrática  

o Demanda: Fomentar a criação e legislação que possa gerar negócios conjuntos (Centrais de 
Negócios, Sociedade de Propósito Específico) 

o Entrega: Ter 1 Legislação de incentivo para negócios conjuntos elaborada (a partir da 
regulamentação federal). 

o Responsável: Ercílio Santinoni (CONAMPE) 
o Prazo: outubro de 2019 

 
Comentários de Ercílio: 

 A regulamentação da Sociedade de Propósito Específico está tramitando no Congresso 
Nacional. 

 
Comitê Temático: Formação e Educação Empreendedora – GT Associativismo 

o Demanda: 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. 

o Entrega: Ter uma Política de Desenvolvimento Territorial elaborada 
o Responsável: Zampieri (SEAB) 
o Prazo: novembro de 2019 

 
Não apresentado o andamento das ações. 
 
Comitê Temático: Investimento, Financiamento e Crédito  

o Demanda: Ampliar a parceria das Sociedades de Garantia de Crédito com Instituições 
Financeiras, Prefeituras e Associações. 

o Entrega: Ter 6 Termos de Parceria com Instituições Municipais 
o Responsável: André Porto (FOMENTO) 
o Prazo: novembro de 2019 

 



 
 
 
 
Comentários de Fabiano: 

 Foi alterado o artigo 42 da Lei 163/2013. Desta forma o convênio está sendo elaborado e a 
previsão é para que seja assinado até o final de Dezembro/19. 

 O recurso a ser utilizado na parceria já foi destacado pelo Conselho do FDE, sendo a 
realização da despesa prevista no orçamento de 2020. 

 
Comitê Temático: Investimento, Financiamento e Crédito  

o Demanda: Acompanhar o Regramento do Fundo de Aval Garantidor das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do Paraná – FAG/PR, Fundo de Capital de Risco do Estado do 
Paraná – FCR/PR e o Fundo de Inovação das Microempresas. 

o Entrega: Ter 1 Regramento dos três Fundos: de Aval Garantidor, de Capital de Risco e de 
Inovação 

o Responsável: André Porto (FOMENTO) 
o Prazo: novembro de 2019 

 
Comentários de Fabiano: 

 O regramento do FAG encontra-se em análise pelas instâncias necessárias com previsão de 
publicação para dez/2019.  

 O regramento do FIME e FCR estão elaborados com previsão de entrega para o 1º 
semestre de 2020. 

 
Comitê Temático: Investimento, Financiamento e Crédito  

o Demanda: Ampliar a política de microcrédito da Fomento Paraná 
o Entrega: Ter um volume mensal de R$ 5 milhões em contratação de microcrédito da 

FOMENTO PR. ENTREGUE. CONCLUÍDO.  
o Responsável: André Porto (FOMENTO) 
o Prazo: dezembro de 2019 

 
Comentários de Fabiano:  

 De janeiro a outubro de 2019, foram liberados R$ 55 milhões.  
 O lançamento do Banco da Mulher em setembro de 2019 deve impulsionar ainda mais a 

procura. 
 
Comitê Temático: Tecnologia e Inovação  

o Demanda: Implementar nos municípios programas que favoreçam o estreitamento das 
relações Universidades / Instituição de Ciência e Tecnologia - Empresas fortalecendo o 
tripé educação - fomento – inovação 

o Entrega: Ter 1 modelo de Acordo de Cooperação  
o Responsável: Paulo Parreira (SETI) 
o Prazo: novembro de 2017 

 



 
 
 
 
Comentários de Paulo Parreira: 

 Não é possível ter um único modelo de acordo de cooperação, mas é possível implementar 
um modelo e validar dentro das Universidades Estaduais; 

 Foram realizadas reuniões com os coordenadores dos Núcleos de Inovação Tecnológica das 
Universidades Estaduais, para apresentar o modelo piloto: 
 

  
 

 
 



 
 

 Atualmente as empresas que desejam desenvolver alguma tecnologia ou pesquisa 
procuram a Universidade e se a Universidade não tem interesse em desenvolver a parceria, 
ou não tem a competência, nós perdemos o cliente. 

 Prevemos levantar três competências principais, orientadas para o mercado, das sete 
Universidades Estaduais  e que tenham capacidade de entregar. 

 A ideia é criar uma porta de entrada única na Rede Estadual de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, através da Agência de Inovação, para que as empresas não procurem 
diretamente a Universidade e sim a Rede.  

 Após implantar o piloto nas Universidades Estaduais, ampliar para a Federal, Parques 
Tecnológicos, Universidades Privadas etc. 

 Os Modelos de Contrato de Acordo são complexos, portanto, deveremos ter modelo para 
Universidades Estaduais, Federais, Privadas filantrópicas e Privadas não filantrópicas.  

 A Rede deverá funcionar de forma ágil e com boas práticas de gestão. 
 Deverá existir um Plano de Contingenciamento, mecanismos, para os casos de o 

pesquisador não atender.  
 
Amberson sugeriu mostrar no evento do Sistema de Melhoria de Ambiente de Negócios no dia 
20/11. 
 
Mario sugeriu uma plataforma semelhante a Redesim. 
 
Comitê Temático: Tecnologia e Inovação 

o Demanda: 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 

o Entrega: Ter 1 modelo de capacitação para MPE podendo ser adequado ou criado 
o Responsável: Gilberto Lima (TECPAR) 
o Prazo: outubro de 2019 

 
Não apresentado o andamento das ações, em função das férias do Gilberto. 
Marcos comentou que Gilberto está desenvolvendo as ações. 
 
Comitê Temático: Tecnologia e Inovação  

o Demanda: Criar uma rede de pesquisa com ênfase nas vocações e potencialidades do 
território 

o Entrega: Ter 1 plataforma disponibilizada - Criação da Rede de Pesquisa  
o Responsável: Marcos Thiesen (FIEP) 
o Prazo: dezembro de 2019 

 
Comentários de Marcos: 

 Plataforma disponibilizada em planilha Excel, com mapeamento de todos os Institutos de 
Ciência e Tecnologia do Paraná, Incubadoras, Aceleradoras, Startups, por localidade. 



 
 

 Necessidade de criar uma Plataforma mais robusta, prevendo manutenção, e disponibilizar 
as informações dos Pesquisadores, por linha de pesquisa, por Instituição.  

 Atualmente, em razão dos APL estarem em desuso, as vocações por município são 
apresentadas por meio dos setores portadores de futuro, contendo tendências para cada 
região do Estado. 

 
Amberson sugeriu colocar no plano de 2020 a viabilização de aplicativo no primeiro semestre de 
2020. 
 
Cleverson sugeriu criar um prêmio para fomentar as startups para desenvolver o aplicativo. 
 
Demandas do Subcomitê do CGSIM: 
 

o Demanda: 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. 

o Entrega: Implantação da REDESIMPLES em 399 Municípios do Paraná. 
 

o Demanda: Apoiar 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. 

o Entrega: Ter 1 Plano de Capacitação dos atendentes das Salas do Empreendedor com 
temas afins relacionados. 

 
o Demanda: Incluir no sistema integrador a renovação online das licenças previas (Saúde, 

Meio Ambiente etc.) via Empresa Fácil. 
o Entrega: Ter 1 estudo para implementar no sistema integrador renovação de licenças 

online  
 
Comentários de Mario Doria: 

 Estes temas foram tratados num primeiro momento pelo Comitê Temático Racionalização 
Legal e Burocrática; 

 Serão tratados na próxima Reunião do Subcomitê do CGSIM. 
 
Demanda da Secretaria Técnica: 

o Demanda: Acompanhar as Atualizações na Lei Complementar nº 163/2013, os pareceres 
jurídicos das Secretarias Envolvidas, PGE e Casa Civil 

o Entrega: Ter a Lei Complementar 163/13 alterada 
o Responsável: Mario Doria (SEPL) 
o Prazo: novembro de 2019 

 



 
 
Comentários de Mario Doria: 

 Foi devolvida a SEPL pedindo esclarecimentos e reencaminhada em 13/11/2019 via 
Protocolo 16208977-3 

 
Demanda da Secretaria Técnica: 

o Demanda: Realizar Alterações e Atualizações no Decreto nº 2474/2015 (Compras Públicas 
pelo Estado do Paraná), após a revisão final pelo prof. Luiz Zanin, para posterior 
encaminhamento à SEAP e PGE. 

o Entrega: Ter o Decreto 2474/15 atualizado à Lei Complementar 163/13. 
o Responsável: Mario Doria (SEPL) 
o Prazo: novembro de 2019 

 
Comentários de Mario Doria: 

 Deveremos aguardar a aprovação da alteração da LC nº 163/2013; Esta demanda será 
trabalhada em 2020. 

 
Demanda da Secretaria Técnica: 

o Demanda: Revisar e publicar no Diário Oficial do Estado, o novo Regimento Interno do 
Fopeme. 

o Entrega: Ter Regimento do FOPEME revisado e publicado. 
o Responsável: Mario Doria (SEPL) 
o Prazo: outubro de 2019 

 
Comentários de Mario Doria: 

 Regimento aprovado e tramitando via Protocolo para publicação no Diário Oficial do 
Estado. 

 
Demanda da Secretaria Técnica: 

o Demanda: Elaborar material de orientação sobre o FOPEME e o Portal Paranaense das 
MPE. 

o Entrega: Ter 1 material orientativo sobre o FOPEME e o Portal Paranaense. ENTREGUE. 
CONCLUÍDO. 

o Responsável: Mario Doria (SEPL) 
o Prazo: outubro de 2019. 

 
Comentários de Mario Doria: 

 Folder do FOPEME entregue; 
 Folder do Portal Paranaense da Micro e Pequena Empresa entregue. 

 
Demanda da Secretaria Técnica: 

o Demanda: Renovar o acordo entre Tribunal de Contas, FOPEME e SEBRAE/PR 
o Entrega: Ter 1 Acordo de Cooperação revisado e renovado 
o Responsável: Mario Doria (SEPL) 



 
 

o Prazo: outubro de 2019 
 
Comentários de Mario Doria: 

 Redação do acordo concluída; 
 Aguardando agenda para assinatura; 
 Acordo atual vigente. 
 Agendada reunião em 21/11/19 no TCE, para finalizar o Acordo de Cooperação e para 

elaboração do novo calendário de capacitações para 2020. 
 
Demanda da Secretaria Técnica: 

o Demanda: Sistematizar a participação entre o FOPEME e os Comitês Territoriais e vice-
versa. 

o Entrega: Ter 1 processo de participação entre FOPEME e os Comitês Territoriais e vice-
versa mapeado e sistematizado. 

o Responsável: Amberson (SEBRAE) 
o Prazo: dezembro de 2019 

 
Comentários de Amberson: 

 Este processo será sistematizado em 2020. 
 
Data da ata: 19/11/2019  
 


