
Ata  da  16ª  Reunião  Ordinária  de  Fórum Regional  Permanente  das  Microempresas  e

Empresas de Pequeno Porte do Estado do Paraná – FOPEME/PR 

Aos treze dias do mês de dezembro de 2012, às 08 horas e trinta minutos, no Plenário da

Federação  do  Comércio  do  Paraná  –  FECOMÉRCIO/PR,  Senhor  Ercílio  Santinoni,

Diretor-geral da Secretaria da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul e Secretário

Técnico do Fórum Regional Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno

Porte do Estado do Paraná – FOPEME/PR fez a abertura dos trabalhos, agradecendo a

presença de todos. Salientou a importância desta reunião, destacando as ações do Fórum

como a implantação dos 18 Fóruns Regionais,  a aprovação da Lei  de Inovação e os

Anteprojetos da Leis Geral  e de Compras Governamentais que estão em andamento.

Passou a palavra ao senhor Rui Lemes que em nome da FECOMÉRCIO deu as boas

vindas  a  todos.  O  senhor  Eduardo  Luiz  Gabardo  Martins,  Vice-presidente da

FECOMÉRCIO falou em nome do Presidente Darci Piana, reafirmando que a instituição

estará sempre disponível para atender eventos do Fórum. O senhor Mario Doria passou a

comandar os trabalhos, solicitou que os presentes se agrupassem por Comitês, distribuiu

as  planilhas  com as  ações  propostas  correspondentes,  para  que  fossem analisadas,

discutidas, revistas e atualizadas, ressaltando que os Comitês de Acompanhamento de

Assuntos  Tributário  e  de  Investimento  e  Financiamento  já  haviam  apresentado  suas

propostas  anteriormente,  sendo  que  este  último atualizou  os  dados  necessários.  Os

demais  Comitês  Comércio  Exterior  e  Integração Internacional,  Acesso aos  Mercados,

Formação  e  Capacitação  Empreendedora,  Desburocratização  Legal  e  Burocrática,

Tecnologia e Inovação fariam a apresentação das ações desenvolvidas e as propostas no

período da tarde durante a Reunião Plenária.  A reunião encerrou-se às 12:00 horas.
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