
Ata da 9a Reunião Plenária do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de

Pequena Porte  do Estado do Paraná – FOPEME/PR.  Aos 05 dias do mês de Setembro

de 2013 às 09:00 horas, na sala 06 do Serviço de Apoio da Micro e Pequenas Empresas

do Paraná – SEBRAE/PR deu-se início à 9ª Reunião Plenária do Fórum Permanente das

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

abertura foi feita pelo Diretor Geral da Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e

Assuntos do Mercosul – SEIM, senhor Horácio Monteschio que agradeceu a presença de

todos, informou sobre a aprovação da Lei Geral Estadual, destacou que é uma conquista

de  todos.  Lamentou,  não  poder  continuar  na  reunião,  em  virtude  de  compromisso

previamente agendado na cidade de Guarapuava, terá que se ausentar. Na sequência o

senhor  César  Rissete  do  SEBRAE/PR,  fez  um  breve  histórico  desde  as  primeiras

discussões até a aprovação da LEI GERAL, afirmou que a sua regulamentação passará

pelo mesmo processo, e neste Fórum. Em seguida comentou sobre a Rede Nacional para

a Simplificação do Registro  e  da  Legalização de Empresas e  Negócios –  REDESIM,

apresentou o senhor João Carlos de Andrade, que é consultor do SEBRAE/PR que está

disponibilizado  junto  a  JUCEPAR,  para  acompanhar  a  implantação  da  REDESIM  no

Estado.  O  senhor  João  Carlos  fez  a  apresentação  do  estágio  atual  da  REDESIM,

destacando as dificuldades e os avanços, desde a implantação do integrador nacional, até

o momento atual que é a integração dos entes do Subcomitê Gestor, os contatos já feitos

e o interesse de todos na implantação definitiva, faz a ressalva de que cada um tem as

suas  normas  que  necessitam  serem  ajustadas.  O  senhor  Mario  Doria,  apresentou  a

senhora Adriana Cordeiro da SEIM, que está assumindo como suplente do Comitê de

Comércio Exterior, com a Aline Albano que se mantêm como titular, que discorreu sobre o

Projeto TRADE – APEX, que acontecerá a primeira etapa ainda este ano, com rodadas de

negócio nas cidades de Maringá e Foz do Iguaçu. Na sequência o senhor César Rissete,

explanou sobre o Programa COMPRAS PARANÁ desenvolvido pelo SEBRAE, que visa

capacitar  os  empresários  para  compras  governamentais  e  pública,  na  primeira  etapa

atenderá  os  municípios  de Curitiba,  São José dos Pinhais,   Ponta  Grossa,  Londrina,

Maringá,  Arapongas,  Foz  do  Iguaçu,  Cascavel,  Pato  Branco,  Francisco  Beltrão,

Guarapuava, Jacarezinho, Umuarama e Ivaiporã. Em seguida senhor Mario Doria 
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apresenta as ações desenvolvidas no primeiro semestre e as planejadas para o segundo

semestre. Dando sequência a pauta, o senhor Ercílio Santinoni da CONAMPE, informou

das mudanças com a criação da Secretaria da Microempresa e Empresa de Pequeno

Porte,  no  Fórum  Permanente,   do  seu  trabalho  em  Brasília,  da  representação  da

CONAMPE, e das boas relações com o atual Ministro, convidou a todos a participarem da

15º Encontro Nacional da Micro e Pequena Empresa e Empreendedores Individuais.  dia

27 próximo no Vitória Villa Hotel. O senhor Pedro Skraba da FIEP, convidou a todos para

participarem  do  lançamento  da  Cartilha  de  Distritos  Industriais,  dia  16  às  09h00  no

Auditório 2 da Escola de Gestão  - Campus da Indústria – CIETEP. Concluída a pauta, o

senhor Mario Doria, encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos, e confirmou

que aproxima reunião, a 19ª ordinária, será dia 26 de setembro. A reunião encerrou-se às

14:00. 
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