
Ata da 15ª Reunião Ordinária de Fórum Regional Permanente das Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte do Estado do Paraná – FOPEME 

Aos dezenove dias  do mês de outubro  de 2012,  às  08 horas,  no Plenário  da Federação do

Comércio do Paraná – FECOMÉRCIO/PR, o senhor Zildo Costa, Diretor para Assuntos  Sindicais

da FECOMÉRCIO/PR, fez a abertura dos trabalhos, dando as boas vindas a todos, apresentou

um vídeo institucional do Sistema Fecomércio, em seguida passou a palavra ao senhor Mario

Doria, representando a Secretaria Técnica do FOPEME, justificou a ausência momentânea do

Titular, Senhor Ercílio Santinoni, Secretário em Exercício da Indústria, do Comércio e Assuntos do

Mercosul, em razão de substituir o Secretário de Ofício em outros compromissos, afirmando que o

mesmo estaria presente até o final dos trabalhos. agradeceu a presença e salientou a importância

do trabalho desta reunião e passou a palavra aos senhores César Rissete, membro da Secretaria

Técnica do FOPEME e César Augusto Vialle,  membro do Tribunal de Contas do Paraná, que

apresentaram a pauta dos trabalhos,  que seria a  discussão de um modelo de Decreto e ou

Projeto  de  Lei,  visando  a  regulamentação  do  tratamento  diferenciado  e  simplificado  para  as

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas contratações públicas de bens,  serviços e

obras,  no  âmbito  da  administração  pública  estadual  ou  municipal,  nos  Termos  da  Lei

Complementara Federal 123/2006. Senhor César Rissete discorreu sobre a importância do tema,

destacou o aumento da participação das microempresas de empresas de pequeno porte  nos

processos das compras governamentais no Estado do Paraná. Em seguida o senhor César Vialle

comentou sobre os aspectos legais demonstrando a diferença de Decreto e Lei. Na continuidade

foi  discutido  artigo por artigo da minuta e verificou-se que a redação mesma trata mais dos

aspectos  gerais  do  Tratamento  Diferenciado,  não  permitindo  que  se  regulamente  os

procedimentos a serem adotados, pelo poder executivo, seja municipal ou estadual. Foi proposta

a  criação  de  um  Grupo  de  Trabalho  para  discutir  uma  minuta  de  Decreto   que  sirva  como

referência pra definir procedimentos da área de compras dos Governos estaduais e Municipais. O

grupo de trabalho ficou assim constituído: Telvana Sordi Rittes – SEAP/DEAM, Yukiharu Hamada

– SEFA, Mario José Doria da Fonseca – SEIM, César Augusto Vialle – TCE/PR, César Reinaldo

Rissete – SEBRAE/PR, Aparecido Balbino Queiroz – MICROMAR, Luiz Sérgio Martins Wosiack –

AMIC,  Natalino  Fonseca  –  AMEFOZ,  Eliane  Leal  –  MICROTIBA.  No  curso  da  reunião  foi

analisado, discutido e aprovado o Anteprojeto de Lei Complementar Estadual denominada Lei

Geral Estadual, indispensável à aplicação da Lei Complementar nº 123/2006, que na sequência

foi entregue ao Sr. Ercílio Santinoni, para os devidos trâmites para encaminhamento ao 
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Excelentíssimo Senhor Governador. Ao término, foi convidado o Senhor Ercílio Santinoni para as

considerações finais, que se desculpou por não ter podido estar presente durante todo o evento,

pelas razões já citadas anteriormente, destacou a importância dos trabalhos. Aproveitou o restante

do  tempo para  discorrer  sobre  a  implantação  dos  Fóruns  Regionais  nas  cidades  sedes  das

microrregiões;  Apucarana-  AMUVI,  Londrina-  AMEPAR,  Maringá-  AMUSEP  e  Pitanga-

AMOCENTRO. Agradeceu aos senhores César Vialle, César Rissete que capitanearam a reunião

e aos demais presentes pela participação e contribuições, em especial a senhora Telvana Rittes,

Diretora  do  DEAM,  órgão  responsável  pelas  compras  no  Governo  do  Paraná,  pelo

depreendimento de participar da reunião, sabedor que é do volume de trabalho que o seu órgão

requer,  por fim agradeceu a FECOMÉRCIO/PR, na pessoa do senhor Eduardo Gabardo,  pela

cedência do espaço.  A reunião encerrou-se às 12:00 horas.
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