
Ata da 11ª Reunião Extraordinária do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas

de Pequena Porte do Estado do Paraná – FOPEME. Aos 17 dias do mês de março de

2016, às 09:00 horas, na Sala de Situação da Secretaria de Planejamento e Coordenação

Geral  - SEPL, localizado a rua Jacy Loureiro De Campos, S/Nº, 4º Andar Ala B, Palácio

das Araucárias – Centro Cívico, Curitiba – Pr, foi realizada a 11ª Reunião Extraordinária do

Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado do

Paraná – FOPEME.  O Coordenador de Desenvolvimento Industrial e Comercial – CDI da

SEPL,  Ercílio  Santinoni,  procedeu  a  abertura  dos  trabalhos,  deu  as  boas  vindas  e

agradeceu a presença de todos, reiterou a importância dos assuntos a serem tratados,

destacando a apresentação do Portal Paranaense da Micro e Pequena Empresa, lembrou

da importância de que todos procurem navegar no Portal e auxiliem no aprimoramento do

mesmo, com críticas e sugestões. Informou que teria que se ausentar antes do final da

Reunião por estar recebendo os participantes da XIII  Convenção Nacional da Micro e

Pequena Empresa que será realizada no dia 18 a partir das 08:30 horas no Salão de

Eventos  do  Hotel  Victória  Villa.  Lembrou  que,  a  Lei  Complementar  Estadual  nº  163,

consagra o dia 27 de novembro como Dia da Microempresa no Estado do Paraná e por

conta disso, está programando a Semana Paranaense da Microempresa do dia 21 a 27

de novembro, ocasião em que se pretende realizar eventos em diversas microrregiões, e

conclama a todos procurarem em suas cidades, uma forma de programar eventos das

micro  e  pequenas  empresas,  na  referida  semana  e  solicitar  a  mudança  de  datas  já

previstos para o ano de 2016, junto a sociedade local. O Coordenador do FOPEME, Mario

José Doria da Fonseca, apresentou o Portal Paranaense da Micro e Pequena Empresa,

reforçou a  solicitação  para  que todos  procurem navegar  no  Portal,  com olhar  crítico,

verificando se as informações das instituições,  a  quem representam estão corretas,  e

também  oferecer  sugestões  para  melhoria  do  mesmo.  Relatou  sobre  o  Curso  de

Licitações  realizado  pelo  Tribunal  de  Contas  do  Estado  -TCE/PR,  em  Maringá,  em

parceria com o FOPEME e SEBRAE/PR, destacando que foi um sucesso de conteúdo e

público, contando com representantes de 158 municípios. Informou que igual curso está

previsto para maio próximo, em Cascavel. Marcos Junitsi Uda, Coordenador de Acesso ao

Mercado  do  SEBRAE/PR,  contribuiu  com  a  explanação,  destacando  que  o  TCE/PR,
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oferece uma padronização da informação da Legislação, dirimindo possíveis dúvidas e

conflitos entre  as Leis Federais,  8666 de 1993 e a 147 de 2014.  Comunicou que o

TCE/PR está elaborando uma Cartilha de Licitação, que em breve estará disponível, por

meio eletrônico, e poderá ser baixado para impressão pelos interessados. A Nutricionista

Andréa Bruginski,  Coordenadora de Alimentação e Nutrição Escolar,  da Secretaria  de

Estado da Educação – SEED, apresentou o “Cenário da Comercialização Institucional do

Programa  Estadual  de  Alimentação  Escolar  –  PEAE,  recente  inserção  da  Agricultura

Familiar”, tendo destacado o volume de atendimento do Programa, que abrange os 399

municípios,  2342  escolas,  1.100.000  refeições/dia.  Explanou  sobre  os  passos  para  a

aquisição dos alimentos e os avanços da inserção da Agricultura Familiar, no programa.

Destacou  a  preocupação  da  SEED em atender  as  regras  da  Vigilância  Sanitária  ao

adquirir alimentos.  Dirigindo-se a Palestrante, o Coordenador do FOPEME, Mario José

Doria  da Fonseca agradeceu a sua disponibilidade em atender  e a parabenizou pela

qualidade  da  apresentação.  Reiterou  o  convite  para  que  todos  participem  da  XIII

Convenção  Nacional  da  Micro  e  Pequena  Empresa  que  será  realizado  no  Salão  de

Eventos do Hotel Victória Villa, dia 18 a partir das 08:30 horas. Agradeceu a presença de

todos e encerrou a reunião às 12:30 horas.
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