
Ata  da  1ª  Reunião  Plenária  de  2010  do  Fórum  Regional  Permanente  das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado do Paraná.

No dia 04 de fevereiro de 2010, às 08:30 horas, nas salas 4 e 5 do SEBRAE/PR, deu-se 

inicio à 1ª Reunião Plenária de 2010 do Fórum Regional Permanente das Microempresas 

e  Empresas de Pequeno Porte  do  Estado do Paraná,  FPME/PR.  Os trabalhos foram 

iniciados com a palavra o Sr. Agnaldo Gerson Castanharo, Coordenador do SEBRAE/ PR, 

que  deu as boas vindas, reafirmando a importância do Fórum, apresentou o Dr. Aires 

Afonso Forcelini, Advogado Tributarista de Pato Branco, palestrante do dia, com o tema 

''Lei  Geral  da  Micro  e  Pequena  Empresa  e  a  visão  Municipalista”.  Citou  o  Portal  do 

FPME/PR e ressaltou a importância do pioneirismo. Na continuidade a Dra. Vera Lelis 

Calil,  Diretora  Geral  da  SEIM  e  Secretária  Técnica  do  FPME/PR,  destacou  a  forma 

democrática como os trabalhos vêm sendo conduzidos, discorreu sobre a composição da 

Secretaria Técnica, citou a apresentação do Fórum em Brasília, e agradeceu a presença 

de todos. Na sequência o Sr. Mario Doria, da SEIM, apresentou a pauta da Reunião e 

informou como os trabalhos da plenária seriam conduzidos. Foi feita a leitura da Ata da 4ª 

Reunião Ordinária do Fórum Regional Permanente das Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte do Estado do Paraná, pelo Sr. Everton Thiago Denk,  do SEBRAE/PR, que 

foi aprovada sem ressalvas e por unanimidade. Em seguida os Sr. Mário Dória e Everton 

Thiago  Denk  discorreram  sobre  as  atividades  desenvolvidas  pelo  FPME/PR  e  das 

diligências realizadas pelo SEBRAE no segundo semestre de 2009 e apresentaram a 

programação   das  ações  do  primeiro  semestre  de  2010  que  serão  realizadas  pelo 

SEBRAE/PR e FPME/PR : 1) Maior integração entre FPME/PR e os comitês Gestores 

Municipais;  2)  Implantação  da  Lei  Geral  nos  demais  municípios;  3)  2ª  Semana  de 

Capacitação  dos  Agentes  de  Desenvolvimento;  4)  Realização  em  conjunto  com  a 

UVEPAR  (União  dos  Vereadores  do  Paraná)  de  seminários  e  encontros.  Dando 

continuidade a pauta, foi proposto que os dois próximos itens: 1) Nova Nomenclatura dos 

Comitês e 2) Atendimento a RESOLUÇÃO N° 12 de 17 de Dezemebro de 2009 do MDIC, 

que trata da Formação dos Subcomitês Gestores Municipais, fossem discutidos no final 

dos  trabalhos,  sendo  que  os  membros  decidiram  pela  discussão  na  continuidade. 

Seguindo a pauta a Dra. Vera apresentou uma tabela contendo as denominações atuais 

dos Comitês do FPME/PR, Fórum Permanente e uma sugestão do Comite Gestor do 

Fórum de alteração de nomenclatura dos atuais  Comitês.  A Plenária  se manifestou e 

decidiu que a discussão e votação da proposta fossem realizadas no dia seguinte. Em 

seguida o Dr. Aires Afonso Forcelini, agradecendo ao convite proferiu a sua palestra: '' Lei 



Geral  da  Micro  e  Pequena  Empresa  e  a  Visão  Municipalista''.  Para  ilustrar  sua  fala, 

convidou o  Prefeito  do  Município  de  Bom Sucesso do Sul,  Elson Munaretto,  que  na 

oportunidade discorreu sua experiência como Gestor Municipal, citando as dificuldades 

porque passam os municípios de pequeno porte como o seu, e que são a grande maioria 

do  Brasil.  Encerrando  as  atividades  da  manhã  o  Sr.  Ercilio  Santinoni,  Presidente  da 

CONAMP, convidou os presentes para participarem do Programa de Liderança, no dia 26 

de fevereiro, em Maringá.Os trabalhos foram reiniciados, às 14:00 horas,  tendo como 

pauta a Discussão de um Projeto de Lei Geral Estadual, o Sr. Mário Dória, informou que 

os  trabalhos seriam conduzidos pelo  Dr.  Cirineu Nascimento  Rodrigues,  Consultor  do 

SEBRAE/PR. Ele apresentou uma minuta dividida em capítulos consignados na Lei Geral 

e demonstrou os objetivos e metas dos COMITÊS TEMÁTICOS. Foi  proposto que se 

formassem Grupos de Trabalho – GT’s para cada capítulo e que fossem apresentadas 

sugestões, comentários, exclusões, inclusões, apontar se já existem ações no Estado, 

apresentar um cronograma a enviar para a Secretaria Técnica até dia 19/03 por meio da 

Área Restrita, para a consolidação do Projeto de Lei. Foram formados os seguintes GTS 

de acordo com os capítulos: 1) Inscrição e Baixa; 2) Fiscalização Orientadora; 3) Acesso 

aos  Mercados;  4)  Associativismo;  5)  Estímulo  a  Inovação;  6)  Estímulo  ao  Crédito  e 

Capitalização;  7)Estímulo  à  Exportação;  8)  Educação Empreendedora  e  do  Acesso à 

Informação; 9) Relações do Trabalho; 10) Agropecuária e Pequenos Produtores Rurais; 

11) Acesso à Justiça; 12) Tributos e Contribuições.Em virtude da ausência de integrantes 

de alguns  Comitês foi sugerido que estes trabalhos não fossem realizados durante a 

Plenária, mas que cada GT se responsabilizasse por reunir-se e apresentassem suas 

propostas  até  o  dia  19/03,  conforme  previamente  acordado.  Estas  propostas  seriam 

encaminhadas ao Sr. Cirineu, para que as consolidasse e apresentasse uma minuta do 

Projeto de Lei na próxima Reunião Ordinária do FPME/PR. A sugestão foi colocada em 

votação,  sendo  aprovada.  Em  seguida  o  Sr.  Mario  Doria  propôs  que  a  1ª  Reunião 

Ordinária de 2010, fosse marcada para dia 25/03/2010. A proposta foi aceita. Os trabalhos 

foram encerrados e marcado o retorno para dia 05 de fevereiro com a continuidade da 

Reunião Plenária a partir das 09:00 horas.No dia 05 de fevereiro de 2010, às 09:00 horas 

deu-se a continuidade aos trabalhos da 1ª Reunião Plenária com a abertura do Sr. Mario 

Doria  informando  que  eles  seriam focados  na  nova  nomenclatura  dos  Comitês  e  na 

RESOLUÇÃO N°  12  de  17  de  Dezembro de  2009 do MDIC,  solicitou  a Dra.  Vera  a 

conduzir os trabalhos. Ela apresentou a tabela já exposta anteriormente e solicitou aos 

integrantes que apresentassem sugestões, para que fosse definida a nova nomenclatura 



dos COMITÊS TEMÁTICOS. Após, discutidas e apresentadas as sugestões, chegou-se 

ao seguinte quadro para a votação: a proposta de se seguir as nomenclaturas do Fórum 

Permanente e uma proposta final  construída na Plenária.  Colocado em votação pelos 

COMITÊS apurou-se: cinco votos para a proposta final,  um voto para a nomenclatura 

apresentada  pelo  Fórum  Permanente  (COMITÊ  DE  TECNOLOGIA  E  INOVAÇÃO), 

justificou seu voto através do Sr. Ney Belegard, uma vez que o grupo havia decidido no 

dia anterior de seguir a orientação do Fórum Permanente, como no momento da votação 

restava só ele, não viu outra saída se não manter a decisão do grupo, apesar de ser voto 

vencido e uma ausência do Comitê de Comércio Exterior e Integração Internacional. A 

nova nomenclatura dos Comitês do FPME/PR passou a figurar  da seguinte forma: 1) 

Comitê  de  Investimento  e  Financiamento;  2)  Comitê  de  Racionalização  Legal  e 

Burocrática;  3)  Comitê  de Comercio  Exterior  e  Integração Internacional;  4)  Comitê  de 

Formação e Capacitação Empreendedora; 5) Comitê de Acesso ao Mercado; 6) Comitê 

de Acompanhamento Tributário.  Com a observação de que a  Rede de Disseminação 

ficará a cargo da Secretaria Técnica. O Sr.  Cirineu usou da palavra para distribuir ao 

estudo de Lei Geral para os Comitês, concluindo que as novas nomenclaturas atendem 

aos propósitos que se propõe o estudo do Projeto para Lei  Geral  do Estado.  Deu-se 

encerrada às 17h00.  Dra. Vera usou da palavra, e ratificou a solicitação para que cada 

COMITÊ indicasse o titular e suplente das entidades Públicas e Privadas que o compõe, 

se  possível  a  presença  dos  dois  nas  reuniões  do  FPME/PR  atendendo  assim  as 

obrigações da Lei Geral. Solicitou ainda, que cada COMITÊ apresentasse seus objetivos 

e metas; Que a Secretaria Técnica disponibilizasse o login e senha para todos integrantes 

do  FPME/  PR  para  o  acesso  Área  Restrita;  Que  todos  os  COMITÊS  TEMÁTICOS 

disponibilizassem  não  só  as  atas,  mas   todos  os  documentos  produzidos  de  suas 

reuniões  na  área  restrita;  Com  a  exclusão  do  COMITÊ  DE  INFORMAÇÃO  a 

responsabilidade pela  DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO passaria  para  a  Secretaria 

Técnica; Ressaltou a importância de contarmos com palestrantes nas nossas reuniões, 

objetivando a troca de experiências e trabalhos; Indicar novas entidades para compor o 

Decreto  Estadual  n°  2592  de  2008.  A  Dra.  Vera  comunicou  o  recebimento  da 

RESOLUÇÃO N °12 de 17 de Dezembro de 2009 do  MDIC que determina a instituição de 

um  subcomitê  gestor  dentro  dos  Fóruns  Regionais,  objetivando  a  implantação  do 

REDESIM e solicita que se efetue o levantamento das entidades e seus representantes 

que compõem a RESOLUÇÃO N° 12 de 17 de Dezembro de 2009. Fica determinado que 

o COMITÊ de ACESSO AO MERCADO tivesse temporariamente como coordenador da 



Iniciativa  Privada o Sr.  Marcos J.  Uda do SEBRAE/PR e  como coordenador  da área 

Pública o Sr. Roberto Antonio Dalledoni da SEAP/DEAM. Dra. Vera faz considerações 

finais sobre o trabalho de cada COMITÊ, e informou que o Sr. Márcio Luiz de Andrade da 

FEMPIPAR e o Sr. Carlos Roberto Campana da SEIM passariam a compor o COMITÊ DE 

ACESSO  AO  MERCADO  e  a  Sra.  Solange  Machado  do  IPARDES,  o  COMITÊ  DE 

FORMAÇÃO  E  CAPACITAÇÃO  EMPREENDEDORA,  do  remanescentes  COMITÊ  DE 

INFORMAÇÃO. Por conseguinte as atividades do COMITÊ DE INFORMAÇÃO passariam 

a responsabilidade da Secretaria Técnica. A reunião encerrou-se às 17h00.


