
Ata da 27ª Reunião Ordinária do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de

Pequena Porte do Estado do Paraná – FOPEME. Aos 24  dias do mês de agosto de 2015

às  14:00  horas,  na  Sala  de  Situação  da  Secretaria  de  Estado  do  Planejamento  e

Coordenação Geral – SEPL foi realizada a 27ª Reunião Ordinária do Fórum Permanente

das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado do Paraná – FOPEME. A

abertura  foi  feita  pelo  Secretário  Técnico  do  FOPEME  e  Coordenador  de

Desenvolvimento  Industrial  e  Comercial  da  SEPL,  Ercílio  Santinoni,  que deu as  boas

vindas,  agradeceu  a  presença  de  todos,  solicitou  que  os  que  tiverem  interesse  em

participar  dos Comitês  Temáticos do Fórum deverão inscrever-se,  para que se  possa

montá-los e informou que as listas de cada Comitê Temático estão sendo apresentadas e,

cada um define por aquele que melhor se identifique, em número de no máximo dois

comitês  por  participante.  Solicitou  que  Mario  Lessa  Sobrinho  da  SEPL,  fizesse  a

apresentação dos palestrantes. Mario Lessa fez as devidas apresentações; Dr. Amílcar

Cavalcante  Cabral,  Engenheiro  Civil,  Presidente  do  Instituto  de  Terras,  Cartografia  e

Geociência – ITCG, Gislene Lessa, Coordenadora de Geociência do ITCG e Danielle Prim

Coordenadora  do  Programa Zoneamento  Ecológico-Econômico  do  Paraná  –  ZEE/PR,

teceu breve relato sobre o Programa, destacando ter esse trabalho um caráter consultivo,

e tendo sido desenvolvido integralmente por técnicos do Governo do Estado. A palavra foi

passado  ao  Presidente  do  ITCG,  Dr.  Amílcar  Cavalcante  Cabral,  que  disse  ser  o

Zoneamento  Ecológico-Econômico  ZEE/PR,  um  programa  do  Estado  do  Paraná,

coordenado pelo ITCG da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos –

SEMA, com objetivo de funcionar como um instrumento político e técnico que possibilite a

incorporação  das  questões  ambientais  e  econômica  ao  planejamento  estratégico  do

governo.  O  Governo  do  Paraná  incluiu  o  ZEE como  um programa  de  seu  plano  de

Governo, pois entende-o como um instrumento de “redução da desigualdade social  e

respeito ao pluralismo, contribuindo para  a prática de uma cidadania ativa  e participativa

na medida que pressupõe a abertura de canais institucionais com a sociedade para fins

de consulta ,  informação e cogestão, articulando diversas escalas de abordagem.” Os

palestrantes  revezaram-se  na  apresentação.  Mario  Lessa  Sobrinho,  agradeceu  aos

palestrantes,  parabenizando-os.  Marco  Antônio  Bueno  da  Rocha,  da  Associação  das
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Micro e Pequenas Empresas do Litoral  – AMPEC – Litoral,  parabenizou o trabalho e

afirmou  ser  de  suma  importância  para  o  desenvolvimento  do  Litoral.  Pedro  Donato

Skraba, da Federação das Indústrias do Paraná – FIEPR, lembrou da Cartilha sobre os

Distritos Industriais, feitas em conjunto com a extinta Secretaria da Indústria, Comércio e

assuntos  do  Mercosul  –  SEIM,  que  agora  com  esta  ferramenta,  poderá  ser  melhor

aproveitada  pelos  municípios.  O  Secretário  Técnico  do  FOPEME,  Ercílio  Santinoni,

agradeceu ao Dr. Amílcar Cavalcante Cabral e sua equipe pela excelente apresentação e

pelo Programa do ZEE/PR, que disse se tratar de um raio-X do Estado, e se bem utilizado

é de grande valia ao empresário e ao próprio Governo e conclamou a todos a acessarem

o Portal do ITCG para melhor visualização. Informou que em razão de viagem à Brasília,

onde pretende acompanhar a votação da PLP 25, que propõe alteração da Lei Geral, irá

ausentar-se da Reunião e passou a condução dos trabalhos para Mario José Doria da

Fonseca, Coordenador do FOPEME. Na sequência Adriana Cordeiro da SEPL, discorreu

sobre  a  “Sessão  de  Negócios”,  eventos  que  serão  realizados  no  interior  do  Estado,

esclarecendo que as empresas participantes,  em número de 49,  serão escolhidas de

maneira que os segmentos comerciais, não se repitam, o prazo de preparação para a

realização  do  evento  é  de  30  dias  e  as  regiões  ou  cidades  interessadas,  deverão

manifestar-se solicitando a realização do evento. Informou que já existe a confirmação

para duas cidades, Telêmaco Borba dia 29/09 e Foz do Iguaçu, 22/10. Mario José Doria

da Fonseca, fez a apresentação do Portal do Fórum, com a nova Logomarca. Sobre o

Portal do Empreendedor do Paraná, esclareceu que este último está em processo final

recebendo as informações necessárias, e procurando ajustar para que sua navegação

seja a mais fácil  possível,  o que está sendo tratado com a equipe da Companhia de

Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  do  Paraná  –  CELEPAR.  Informou  que  os

trabalhos  sobre  o  processo  de  Regulamentação  da  Lei  Complementar  Estadual  nº

163/2013 estão avançados.  Quanto as  Sociedades Garantidoras de Crédito  – SCG's,

informou que há um trabalho em conjunto com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas

Empresas – SEBRAE/PR,  verificando junto ao Tribunal de Contas do Paraná – TCE-PR,

a possibilidade de aporte de recursos por parte das Prefeituras nas SCG's, destinados a

atender empresas locais.  Confirmou a realização de seminários,  visando a capacitação
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em  compras  governamentais,  dirigidos  aos  servidores  municipais,  nas  microrregiões

propostas. Mencionou a pesquisa feita pelo SEBRAE/PR, que apontou que as Prefeituras

não se apresentam inadimplentes, os pagamentos estão sendo realizados entre 30 e 60

dias, a maioria dentro dos trinta dias, alguns municípios estão pagando com 15 dias e o

maior  atraso  é  de  90  dias.  Afirmou,  em  relação  as  31  ações  propostas  para

regulamentação da Lei Geral, que já foi feito o mapeamento, e como cada ação tem um

responsável, este será contatado, para que junto com sua equipe faça sua proposta de

regulamentação, e o Fórum, através da Secretaria Técnica, fará o papel de assessorá-los.

Reforçou a solicitação para que os presentes se inscrevam nos Comitês Temáticos de

interesse. Mario José Doria da Fonseca,  agradeceu a presença de todos e encerrou a

reunião às 17:00 horas.
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