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Ata da 17ª Reunião Extraordinária do Fórum Permanente das Microempresas e 

Empresas de Pequena Porte do Estado do Paraná – FOPEME, realizada aos 15 dias 

do mês setembro de 2017, às 13:30 horas, na Sala de Situação da Secretaria de 

Planejamento e Coordenação Geral – SEPL, a Rua Jacy Loureiro de Campos, S/N, 4º 

Andar, Ala A – Centro Cívico – Curitiba/PR. Mario João Figueiredo, representante do 

Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, deu as boas-vindas ao 

Secretário Especial da Micro e Pequena Empresa (SEMPE) do Ministério da Indústria, 

Comercio Exterior e Serviços (MDIC), José Ricardo de Freitas Martins da Veiga, 

agradeceu a presença da representante da Vice-Governadora, senhora Kelly 

Schiavinato de Souza. Enalteceu o trabalho realizado pelo FOPEME, destacou a 

promulgação da Lei Complementar nº 163 de 09 de outubro de 2013, a confecção dos 

Anteprojetos de Lei, criando os Fundos de Capital de Risco, de Garantia de Aval e de 

Inovação, e a manutenção do Programa Bom Negócio, realizado em parceria com 

Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia (SETI). Vitor Roberto Tioqueta, Diretor 

Superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 

SEBRAE/PR, discorreu sobre os Fóruns Regionais transformados em Comitês 

Territoriais de Desenvolvimento do Ambiente para os Pequenos Negócios. Destacou o 

envolvimento das instituições membros do FOPEME na concretização de suas ações, 

buscando beneficiar as Micro e Pequenas Empresas – MPE. Apresentou alguns 

números como: 130 Cidades Empreendedoras; 160 Salas do Empreendedor; 64 

Instituições de Ensino com Programa de Educação Empreendedora; 212 Municípios 

com a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas 

e Negócios – REDESIM; Mais de 1.000.000 de atendimentos ao Microempreendedor 

Individual – MEI, disse que talvez esta seja a razão para que o Estado do Paraná 

apresente menor percentual de inadimplência. O senhor Mario João Figueiredo fez a 

entrega do documento ”Propostas para a Melhoria do Ambiente dos Pequenos 

Negócios no Paraná” – Carta do Paraná” ao Secretário Especial da Micro e Pequena 

Empresa, esclareceu que o mesmo é o resultado do 2º Encontro das Micro e 

Pequenas Empresas no Paraná, realizado nos dias 30 e 31 de agosto próximo 

passado, e é o resultado do debate de 788 participantes, representando todas as 
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regiões do Estado e apresenta as principais dificuldades enfrentadas pelas MPE do 

Paraná. José Ricardo Freitas Martins da Veiga, proferiu a Palestra “ A importância dos 

Fóruns Estaduais Permanentes das Micros e Pequenas Empresas no 

Desenvolvimento Econômico e Social”. Destacou que o trabalho dos Fóruns Estaduais 

é a fórmula desenvolvimentista, com foco nos municípios e nas Micro e Pequenas 

Empresas. Disse que na antiga Roma, conhecia-se como fórum a praça pública onde 

eram tratados os negócios do povo. O fórum costumava situar-se fora das muralhas 

da cidade (aliás, forum significa “fora”) e constituía um ponto de ligação entre esta e o 

exterior. Descreveu como caraterísticas do Fórum: 1) Espaço de diálogo; 2) Retrato da 

sociedade produtiva; 3) Representatividade de pequenos; 4) Questões reais e atuais; 

5) Organização e hierarquização das demandas; 6) Acesso ao Formulador da Política; 

7) Feedback das ações de Governo; 8) Distribuição das Políticas Públicas. Fez 

analogia das Pequenas Empresas com o formigueiro afirmando que as mesmas se 

apresentam ágeis, adaptáveis, descobrem novos caminhos, incansáveis 

(trabalhadoras) e tem papel relevante, porém são mais fracas, sozinhas podem ser 

eliminadas e correm o risco de não ser percebida. Por essa razão a cooperação e 

organização é o caminho para as MPE. Encerrada a apresentação, foi franqueada a 

palavra. Ercílio Santinoni, Secretário Técnico do FOPEME, agradeceu a presença do 

Secretário Especial e discorreu sobre o conjunto de sugestões destinadas a aprimorar 

a Lei Complementara Federal nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que institui o 

Estatuto Nacional das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, no que se refere 

ao MEI. Destacou a importância da iniciativa da SEMPE em retomar o Fórum 

Permanente Nacional. Lembrou que o Paraná, foi um dos poucos a manter ativo o 

Fórum Estadual. Discorreu sobre a nova estrutura do FOPEME, com destaque aos 

Comitês Territoriais, que irão levantar as demandas regionais e locais, para serem 

enviadas a este Fórum e quando necessário enviar ao Fórum Nacional. O gerente da 

Unidade de Ambiente de Negócios do SEBRAE/PR, César Reinaldo Rissete, lembrou 

que o FOPEME nasceu em 2008, portanto prestes a completar uma década sem 

interrupção, e com várias conquistas, outras em vias de concretizar-se. Afirmou que a 

razão deste sucesso, se deve além da união de seus membros, também a tradição do 
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Estado do Paraná de investir em Políticas Públicas de apoio às MPES. Apresentou um 

resumo do 2º Encontro das Micro e Pequenas Empresas.  O Presidente da Federação 

das Micro e Pequenas Empresas e dos Empreendedores Individuais – FAMPEPAR, 

Jonas Bertão, enalteceu a presença do Secretário e reiterou a importância da ativação 

do Fórum Nacional e da nova formatação do FOPEME. O Coordenador do FOPEME, 

Mario José Doria da Fonseca, destacou o novo formato e a utilização das novas 

ferramentas, Zoom e Trello. O Presidente da Junta Comercial do Paraná – JUCEPAR, 

Ardisson Naim Akel, relatou os avanços da REDESIM, como o deferimento da 

Inscrição Estadual, que após convênio com a Secretaria de estado da Fazenda – 

SEFA, passou a ser realizado pela JUCEPAR. Informou ainda sobre a abertura do 

Edital para a inscrição do Concurso Público para preenchimento de vagas. O Vice-

Presidente da Federação da Industrias do Paraná – FIEP, complementou os 

comentários sobre o 2º Encontro da MPE, destacou a aspecto inovador do evento, e 

creditou o sucesso do mesmo ao engajamento das entidades participantes. Ercílio 

Santinoni, reiterou o comprometimento dos membros do Fórum, afirmando que alguns 

como Mario Dória, Jonas Bertão, Pedro Skraba, participam desde o início do mesmo. 

O Diretor de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Instituto Tecnológico do 

Paraná- TECPAR, Reginaldo Joaquim de Souza, discorreu sobre os Parques 

Tecnológicos que o TECPAR possuiu. Um voltado a saúde e outro ao agronegócio. 

Esclareceu que o parque atraí para o TECPAR empresas com investimento em 

pesquisa e desenvolvimento, produção de bens, serviços inovadores, incentiva a 

criação de novas empresas de base tecnológica e estimula a transferência de 

tecnologia para o Paraná. Explanou ainda, sobre o Smart Energy Paraná, onde o 

TECPAR homologa as diferentes tecnologias disponíveis no mercado para apresenta-

las à sociedade, já testadas pelo instituto, com geração de dados e capacitação de 

mão de obra local para atrair investimentos nesta área para o Paraná. A representante 

da Secretaria de Estado da Ciência, tecnologia e Inovação – SETI, Maria Elizabeth 

Lunardi, discorreu sobre o Programa Bom Negócio Paraná, inserido no Projeto 

Universidade sem Fronteiras e Fundo Paraná. Ercílio Santinoni, informou que o 

Coordenador do Projeto Instituição Amiga do Empreendedor, da SEMPE, Fábio Silva, 
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está interessado em propor à SETI o credenciamento das Universidades Estaduais, no 

programa que coordena. O Gerente de Acesso a Serviços Financeiros do Sebrae 

Nacional, Alexandre Gomin, informou sobre atividades de estimulação ao credito, que 

ocorrerão entre os dias 2 e 7 de outubro com a participação de todas as unidades 

estaduais do SEBRAE. Joaquim de Almeida Brasileiro, discorreu sobre o Projeto 1ª 

Exportação, ação ocorrida no início atividades deste Fórum. Mostrou a sua 

preocupação para que a MPE participe mais do processo de exportação, afirmou que 

há a necessidade de capacita-las. Kelly Souza, representante da Vice-Governadora, 

Maria Aparecida Borghetti, parabeniza o Secretário José Ricardo, pela palestra 

apresentada, agradece a oportunidade de conhecer o trabalho do FOPEME e a 

importância do mesmo, na integração com as Entidades Federativas. O Secretário 

José Ricardo dá o encaminhamento as sugestões e demandas produzidas no debate. 

Disse estar satisfeito de ter retornado ao Estado do Paraná e poder reiterar a 

importância e a organização do FOPEME, destacou a liderança de Ercílio Santinoni, e 

sua incansável luta em prol da Micro e Pequena Empresa. Ercílio Santinoni, finalizou a 

reunião agradecendo a disponibilidade e as palavras do Secretário José Ricardo, a 

presença de todos e em especial a senhora Kelly Schiavinato de Souza, representante 

da Vice-Governadora, a quem solicitou que transmitisse nossos cumprimentos. A 

reunião encerrou às 17:00 horas.  

  

 


