
Ata  da  17ª  Reunião  Ordinária  de  Fórum Regional  Permanente  das  Microempresas  e

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

Aos vinte e seis  dias do mês de fevereiro de 2013, às 08h30, no Plenário da Federação

do Comércio do Paraná – FECOMERCIO/PR, Senhor Mario Doria, membro da Secretária

Técnica do FOPEME/PR fez a abertura dos trabalhos, agradeceu a presença apresentou

o senhor Horácio Monteschio, novo Diretor-geral da Secretaria de Estado da Industria e

Comércio e Assuntos do Mercosul – SEIM, que substitui  o senhor Ercílio Santinoni, e

consequentemente assume como Secretário Técnico do FOPEME/PR, como determina o

nosso Regimento. O senhor Horácio fez uso da palavra, deu as boas vindas, valorizou a

importância do evento para o segmento da Microempresa e Empresa  de Pequeno Porte,

desejou um bom dia de trabalho. O senhor Mario Doria, retomou a palavra, apresentou a

pauta  dos  trabalhos,  e  convidou  ao  Comitê  de  Financiamento  para  que  fizesse  a

apresentação a que se propunham. O senhor João Tigrinho – SEIM, informou que os

demais membros , que pertencem a FOMENTO PARANÁ, estão em reunião na Secretaria

de  Desenvolvimento  Social,  e  como  são  eles  que  tem  os  dados  que  comporiam  a

apresentação, solicita que a apresentação seja postergada, até a chegada dos mesmos.

Prosseguindo  o  senhor  Mario  Doria,  convida  o  senhor  César  Vialle  –  TCE/PR  e

Coordenador do Comitê de Acesso ao Mercado, para explanar sobre a Legislação com

vistas regulamentar as Compras Governamentais, que apresentou e explanou a Proposta

do  Fórum  Nacional.  O  senhor  Joaquim  Brasileiro  –  FAE,  e  membro  do  Comitê  de

Comércio  Exterior,  solicita  a  antecipação  de  sua  apresentação  sobre  o  Projeto  1ª

Exportação, em razão da necessidade ausentar-se. A solicitação foi atendida, e o senhor

Joaquim, agradeceu compreensão de todos e discorreu sobre o Projeto 1ª Exportação,

informando que no Projeto Piloto que atendeu a 10 empresas, 06 obtiveram sucesso,

algumas já exportando, citou que a Secretária de Comércio Exterior do MIDIC, Senhora

Tatiana Lacerda Prazeres, quando de sua estada na FIEP, no último dia 22 fez elogios a

este programa. Esclareceu sobre o 2º ciclo do Programa, que pretenderá atender mais

empresas, inclusive, com a interiorização. Informou que para esta segunda fase, já se

encontra, no Portal da SEIM, um linck para que as Empresas possam realizar um pré-

cadastro. O Senhores César Vialle e Mario Doria deram continuidade ao tema Compras
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Governamentais  e  apresentaram a Proposta de Decreto Estadual,  regulamentando as

Compras Governamentais, houve a participação dos presentes, e as sugestões anotadas

diretamente no Documento Na sequencia o senhor Ercílio Santinoni – CONAMPE, avalia

a Reunião de Sensibilização para a elaboração da Agenda Nacional de Desenvolvimento

e Competitividade das Micro e Pequenas Empresas realizada em 24 de Janeiro, como

expõe  a  estratégia  para  Oficina  Regional,  que  será  fazer  reuniões  nos  18  Fóruns

Regionais, para que tenhamos com mais fidedignidade o perfil das demandas. O senhor

Elson Hazelski Teixeira, da FOMENTO PARANÁ, discorre sobre a redução da dificuldade

de  acesso  ao  crédito,  destacando  positivamente  a  incorporação  do  Banco  do

Empreendedor no Programa Bom Negocio Paraná, as divulgações na mídia, hoje restrita

a região metropolitana, e que deverá ser expandida para todo o Estado, A seguir o senhor

Ercílio  informa  que  ficará  em  Brasília,  cuidando  dos  Assuntos  da  Microempresa  e

Empresas de Pequeno Porte, por solicitação da CONAMPE, e em razão dessa situação,

terá somente as sextas e segundas-feiras, para estar presente nas reuniões Foi sugerido 

pelo  senhor  Mario  Doria,  que  as  reuniões  sejam  feitas  nas  sextas-feiras,  o  que  foi

concordado pelos presentes. Ficando portanto o calendário alterado da seguinte forma:

Reuniões  Ordinárias:  08  de  maio  (mantida  em razão  da  data  da  Oficina  da  Agenda

Nacional dia 07, 13 de setembro e 08 de Novembro, Reuniões Plenárias a primeira para

12 de julho e a segunda sem definição aguardando agenda do Fórum Nacional. A seguir

senhor Mario fez uma proposta de que a FAMPEPAR, por sua característica de estar em

contato direto com interior  e desta forma auxiliar  sobremaneira com consolidação dos

Fóruns Regionais, passe a integrar a Secretaria Técnica, em companhia da SEIM e o

SEBRAE,  o senhor Pedro Skraba – FIEP, pede a palavra para complementar que as

outras entidades federativas, reportem-se à FAMPEPAR. Foi colocada a palavra livre para

considerações finais,  e  o  Senhor  Ney Ribas –  Observatório  Social  de  Ponta  Grossa,

solicita informações sobre a implantação da REDESIM, pois na região a cobrança é muito

grande, O senhor Ercílio Santinoni faz uso da palavra para esclarecer que ainda não está

pronto  o  integrador  Nacional,  que haviam prometido   que o  Paraná seria  o  segundo

Estado a receber , primeiramente prometido para Dezembro de 2012, passaram esta data

para junho e agora foi informado de que não há previsão. Discorreu sobre o interesse de
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uma Empresas que tem desenvolveu um facilitador e já poderia estar em funcionamento,

a  um  custo  pequeno  por  município,  este  sistema  se  encontra  disponibilizado  na

Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul.  O senhor Hamada, informa que os

órgãos envolvidos como Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Receita e CELEPAR,

estão  desenvolvendo  os  protocolos  necessários  para  o  perfeito  funcionamento  da

integração  e  que  este  trabalho  demanda  tempo.  O  senhor  Mario  Doria  agradece  a

presença de todos, e passa a palavra ao senhor Zildo Costa – FECOMÈRCIO, desculpou-

se por  não ter  permanecido o tempo integral,  em nome do Presidente da Federação

agradeceu a todos, e colocou as instalações da Casa a disposição para eventos deste

porte. A reunião encerrou-se às 16:00 horas.
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