
Ata da 25ª Reunião Ordinária do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de

Pequena Porte do Estado do Paraná. Aos doze dias do mês de maio de 2015 às 14:00

horas, na Sala de Situação da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação

Geral  –  SEPL  foi  realizada  a  25ª  Reunião  Ordinária  do  Fórum  Permanente  das

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado do Paraná. A abertura foi feita

pelo  Secretário  Técnico  do  Fórum  e  Coordenador  de  Desenvolvimento  Industrial  e

Comercial da SEPL, Ercílio Santinoni que deu as boas vindas, agradeceu a presença de

todos, destacou a presença dos Senhores Manoel Jacó Gimennes, Diretor-Presidente da

Paraná  Turismo  e  Valdir  Pietrobon  Vice-Presidente  da  Junta  Comercial  do  Paraná  -

JUCEPAR. Discorreu sobre a adaptação das ações do Fórum, na SEPL, apresentou a

pauta da reunião e anunciou a presença de uma Comitiva de funcionários do Estado de

Rondônia que estão conhecendo o desenvolvimento da implantação da REDESIM no

Paraná, tendo sido feita a apresentação dos componentes da comitiva pelo senhor Luiz

Marcelo Padilha do SEBRAE/PR. Mario José Doria da Fonseca, Coordenador do Fórum,

relatou a participação na Reunião do Fórum Permanente Regional das Microempresas e

Empresas de Pequeno Porte – AMLIPA e no Workshop de implantação da Lei Geral nos

municípios do litoral paranaense, solicitou aos senhores Marcos Antônio Bueno da Rocha,

Coordenador do Fórum Regional da AMLIPA, para expressar depoimento a respeito do

evento  realizado  e  Mario  Lessa  Sobrinho,  Assessor  da  SEPL,   para  explanar  sobre

Arranjos Produtivos Locais – APL's no litoral. O senhor Ardisson Naim Akel, Presidente da

JUCEPAR, fez uma explanação sobre a posição atual da implantação da REDESIM no

Estado.  O  Secretário  Sílvio  Magalhães  Barros  II  usou  da  palavra  para  agradecer  a

presença  de  todos,  destacou  a  importância  do  trabalho  realizado  pelo  Fórum,  e

principalmente a integração entre a iniciativa privada e os órgãos públicos, em busca do

desenvolvimento econômico e social  do Estado.  Na sequência o senhor Luiz  Marcelo

Padilha do SEBRAE/PR atualizou os dados da REDESIM em número de municípios:  

ADESÃO IMPLANTADOS FINALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO SENSIBILIZAÇÃO

99 39 05 48 08

Destacou  que  a  meta  para  2015  é  alcançar  200  municípios.  Ercílio  Santinoni,  fez

considerações entre os entes licenciadores, e discorreu sobre a parceria da JUCEPAR,

SEBRAE/PR,  Associação dos Municípios  do Paraná –  AMP,  Secretaria  de  Estado da
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Fazenda – SEFA e a época a Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Assuntos do

Mercosul  –  SEIM,  quando  a  AMP  cedeu  à  JUCEPAR  o  módulo  integrador,  de  sua

propriedade.  Mario José Doria da Fonseca, apresentou a atualização das ações  para

Regulamentação da Lei 163/ 2013,  destacou a reunião com o Comitê de Tecnologia e

Inovação para aprofundar as ações para a Regulamentação, que são: 1) Estimulo de

apoio as incubadoras; 2) Definição de uma metodologia  de cálculo dos apoios da ciência

e tecnologia às micro e pequenas empresas; 3) Alinhamento da Lei Estadual de Inovação,

com o Capítulo  da  Lei  Geral  que  trata  do  mesmo assunto;  4)  Criação  do Fundo de

Inovação.  Manoel  Jacó  Gimennes,  Diretor-Presidente  da  Paraná  Turismo,  fez

considerações sobre as ações do Órgão que dirige, destacando o lançamento do selo

comemorativo  ao  Centenário  do  Turismo.  Teceu  comentários  sobre  os  negócios  de

turismo no Paraná, afirmando que são 55 atividades diferentes, e que em nosso Estado,

no ramo de turismo predominam as empresas de família. Vários questionamentos foram

feitos sobre as ações e Projetos da Paraná Turismo, que foram respondidos de forma

técnica pelo Diretor-Presidente. Valdir Pietrobon, Vice-Presidente da JUCEPAR, lembrou

que  o  início  da  REDESIM  se  deu  em  2007,  discorreu  sobre  a  legislação  tributária.

Yukiharu  Hamada,  Coordenador  do  Simples  Nacional  da  Secretaria  de  Estado  da

Fazenda, abordou sobre as atualizações do Simples Nacional.  O Secretário Técnico do

Fórum, Ercílio Santinoni, informou que já foi publicado o Decreto 1159/2015 que trata da

atualização da legislação do Fórum. Solicitou que o horário da próxima Reunião, dia 23 de

junho, seja antecipado para as 09:00, em razão de estar programada reunião dos Comitês

Temáticos, no Fórum Permanente em Brasília no dia 24, sendo acatada.  Agradeceu a

presença de todos e encerrou a reunião às 17:00 horas.
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