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 ATA 
 
 

TIPO DE REUNIÃO 
 

5º REUNIÃO DO GRUPO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO – GAT DO FÓRUM PERMANENTE DAS MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - FOPEME 

 

 
DATA HORÁRIO LOCAL 

06/05/2020 09h00 às 11h00 Virtual - Zoom 

 
 

REGISTROS DA REUNIÃO 
 

 
ABERTURA 
 

Sr. Mario Doria, Secretário Técnico do Fórum e Sr. Amberson Bezerra da Silva, integrante da Secretaria Técnica do 
Fórum pelo SEBRAE/PR deram as boas-vindas e comentaram a pauta do dia. 

 
 
REUNIÕES DO GAT E REUNIÕES ORDINÁRIAS 
 

Sr. Amberson da Silva comentou sobre a formato atual das Reuniões do GAT e Ordinárias e apresentou uma proposta 
de mudança, para torna-las mais produtivas e abrir espaço para tratar temas adicionais, como palestras, apresentação 
dos planos de ação em andamento pelas Entidades integrantes do Fórum, entre outros. 

A proposta prevê a realização da Reunião do GAT no período da manhã e no mesmo dia, no período da tarde, a Reunião 
Ordinária, ou a Plenária, de acordo com o calendário.  

Na Reunião do GAT se debate o Plano de Ação em andamento e na Reunião da tarde cada Coordenador informa o 
resumo do que foi tratado sobre o andamento das ações do seu Comitê Temático. Com isto ganha-se tempo para, por 
exemplo, trazer um palestrante, alguém para falar sobre desenvolvimento, assuntos de interesse da MPE que estão 
sendo tratados a nível nacional. 

 
CRÉDITO ASSISTIDO 
 
Sr. Amberson da Silva informou que Caixa e o SEBRAE assinaram um acordo para facilitar o acesso dos empreendedores 
a financiamento de capital de giro, garantida pelo Sebrae por meio do Fundo de Aval para as Micro e Pequenas 
Empresas (FAMPE), que potencializa o acesso aos pequenos negócios a uma linha de capital de giro.  

O crédito assistido, prevê que os donos de micro e pequenas empresas sejam acompanhados ao longo de todas as fases 
da operação, através da oferta de capacitações e soluções adequadas às necessidades de cada empreendedor. 

Sr. Fabiano Reimann, Coordenador de Governo do Comitê Temático Investimento, Financiamento e Crédito, comentou 
que a Fomento Paraná em um ano recebeu 5.000 pedidos de crédito e nos últimos 20 dias recebeu mais de 20.000 
pedidos e que atualmente está atendendo às essas grandes demandas. 

 
ALTERAÇÃO DA LC ESTADUAL N° 163/2013 
 
Sr. Ercílio Santinoni, presidente do Sistema CONAMPE e Sr. Aristides Mossambani da AMPEC Sarandi, reforçaram a 
necessidade de encaminhar a Lei Complementar Estadual n° 163/2013 para votação na Assembleia Legislativa. 
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Sr. Mario Doria comentou a orientação da PGE, de escrever uma nova Lei Complementar, revogando a atual, cujo 
processo está em andamento. 
 
 
APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NOS TERRITÓRIOS 
 
Sr. Armando Lira, Coordenador da Iniciativa Privada do Comitê Temático Acompanhamento Tributário e Legislativo 
sugere que haja uma medição da aplicação das políticas públicas nos Territórios. Saber se as entregas do FOPEME estão 
efetivamente sendo utilizadas nos Territórios e se os pequenos empresários estão se beneficiando dessas entregas. 
Sugere que as AMPEC monitorem a aplicação do Estatuto das MPE nos Territórios. 

 

Sr. Mario Doria comentou que os Comitês Territoriais tem como obter o feedback na ponta, para saber se os Municípios 
estão percebendo os resultados. 
 
 
PLANOS DE AÇÃO 2019 / 2020 
 
Sr. Amberson da Silva solicitou aos Coordenadores do GAT, para concluírem o Plano de 2019 e elaborarem o de 2020. 
Solicitou que todos enviem as planilhas ao Sr. Paulo Freitas, para consolidação dos Planos. 

 

DECRETO N° 4546/2020 

Sr. Mario Doria apresentou as fases do Decreto, que instituiu Grupo de Trabalho coordenado pela vice-governadoria, 
para a implementar ações estruturantes e estratégicas para recuperação, crescimento e desenvolvimento do Estado 
do Paraná, cujo cronograma dividido em fases: 

 Fase I – em abril 

 Fase II – maio – designação dos diretores e implantação do GT 

 Fase III – junho – diagnóstico e propostas 

 Fase IV – julho – validação e aprovação 

 Fase V – final de julho – conclusão 

Comentou que o FOPEME terá papel ativo neste trabalho para recuperação do emprego e sugeriu usar os Comitês 
Territoriais para verificar a efetividade do resultado das demandas e ações. 

Sr. Amberson da Silva sugeriu apresentar as ações do FOPEME, que estão no Painel de Gestão, para o GT do decreto 
4546/2020. 

Sr. Yukiharo Hamada, Coordenador de Governo do Comitê Temático Acompanhamento Tributário e Legislativo 
comentou que a Receita Estadual prorrogou o prazo de pagamento do ICMS, substituição tributária e antecipações, por 
90 dias em razão do COVID-19. 

Sr. Ercilio Santinoni sugeriu aprovação Lei Complementar Estadual n° 163 / 2013 e o melhor aparelhamento e estrutura 
do FOPEME para atendimento às MPE. 

Sr. Aristides Mossambani reforçou a aprovação da Lei Complementar Estadual n° 163 / 2013 e sugeriu a implementação 
de um Programa de apoio para MPE “Como vai o meu negócio?” 
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