
Ata da 21ª Reunião Ordinária de Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte do Estado do Paraná FPME/PR.

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de 2014, no auditório da Associação Comercial

do Paraná – ACP, realizou-se a vigésima Reunião Ordinária do Fórum Permanente das

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado do Paraná – FPME/PR,  com a

participação do Ministro Chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência

da República,  Guilherme Afif  Domingos,  em visita  ao  Estado do Paraná realizando o

lançamento da Caravana da Simplificação. Na abertura dos trabalhos o Sr. Edson José

Ramon,  Presidente  da  ACP,  fez  uso da palavra  enaltecendo  a  presença  do  Ministro,

discorreu a trajetória política do mesmo, agradeceu a presença de todos, e colocou à

disposição as instalações da ACP, quando se fizer necessário.  A seguir o Sr.  Ricardo

Barros,  Secretário  de  Estado  da  Indústria,  do  Comércio  e  Assuntos  do  Mercosul  e

Presidente do FOPEME/PR, informou a condição de estarmos em Reunião Extraordinária

do Fórum Estadual,  agradeceu a  presença do  Ministro,  explanou sobre  as  ações  do

Fórum  Estadual,  informou  que  foram  criados  Fóruns  Regionais,  distribuído  nos

municípios-sede  das  18  Microrregiões  da  Associação  dos  Municípios  do  Paraná.

Destacou o levantamento feito pela Confederação Nacional da Industria – CNI e o Serviço

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, que indicou o Paraná o

melhor Estado para instalações e operações de micro e pequenas empresas, reafirmando

a intenção do Fórum Estadual estar sempre alinhado ao Fórum Nacional. Na sequência o

Sr. José Cláudio dos Santos, Diretor de Administração do SEBRAE, expôs os trabalhos

desenvolvidos na implantação e regulamentação da Lei de Tratamento Diferenciado às

Micro e Pequenas Empresas nos municípios brasileiros destacando que o Paraná dos

399 municípios já atingiu 370 com a Lei implantada. O Ministro Guilherme Afif Domingos

iniciou seu pronunciamento, agradecendo a presença de todos, em especial aos membros

públicos e privados com representatividade no Fórum Estadual.  Destacou a importância

do Fórum Estadual, que através de suas ações, fez com que o Paraná tenha implantado

uma  política  de  redução  tarifária  para  as  micro  e  pequenas  empresas,  exemplar.

Mencionou a Lei Geral no Estado, o Programa de Compras Governamentais, a criação de

Fóruns Regionais, e por este trabalho se destaca a nível nacional, lembrou que as boas

práticas devem ser disseminadas. Apresentou Caravana da Simplificação - “Mobilização

pelo novo Simples Nacional  e pela REDESIM”,  onde destacou o objetivo de iniciar  o



processo de fortalecimento dos Fóruns Estaduais,  a partir  da atuação conjunta com o

Fórum Permanente  e  a  Secretaria  da  Micro  e  Pequena  Empresa  da  Presidência  da

República – SMPE /PR. Afirmou que o evento busca promover ações transformadoras

para o ambiente de negócios das micro e pequenas empresas, e que a atuação conjunta

da SPME/PR, Fórum Permanente e Fóruns Estaduais é fundamental para o sucesso das

políticas  públicas  executadas  pala  SMPE/PR.  A partir  desse  evento  são  esperadas

propostas  para  revisão  da  Lei  complementar  123/06,  de  criação  e  alteração  de  leis,

regulamentos, procedimentos da administração pública direta e indireta,  de melhoria de

sistemas de informação, portais e demais canais de comunicação com o empresário, de

ajustes e aperfeiçoamentos necessários à potencialização dos resultados dos diversos

programas, projetos, ações, bem com novos programas com essa finalidade.   Finalizando

informou as modificações que ocorrem no Fórum Permanente: 1) A Presidência passa a

ser do Ministro da SMPE/PR; 2) O Secretário de Competitividade e Gestão da SPME/PR

passará responder pela Secretaria Técnica; 3) Os Fóruns Regionais, agora tratados como

Fóruns Estaduais, passam fazer parte da estrutura do Fórum Permanente; 4) Os Comitês

Temáticos – CT coordenados pelas Diretorias da SMPE/PR são espelho das mesmas e

em  número  de  três:  a)  CT  Desoneração  e  Desburocratização,  b)  CT  Ampliação  de

Mercados  que  absorverá  “Compras  Governamentais”  e  “Comércio  Exterior”,  c)  CT

Inovação  e  Crédito  absorverá  “Tecnologia  e  Informação”  e  “Investimento  e

Financiamento”, d) As ações do CT “Rede de Disseminação, Informação e Capacitação”

passam a ser objeto de discussão nos três Comitês Temáticos;  5)   A composição do

Fórum Permanente será somente com as entidades de apoio com representação nacional

das MPE's e as Instituições/órgãos do governo federal. Reunião encerrou-se às 12:00

horas.


