
Ata da  2º Reunião Ordinária do Fórum Regional Permanente das Microempresas

e  Empresas de Pequeno Porte no Estado do Paraná.

Aos  dezoito  dias  do  mês  de  abril  de   2011  às  09:00  horas  na  sala  09  do

SEBRAE/PR – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas  Empresas do Paraná deu-

se  início  a  2º  Reunião  Ordinária  de  2011  do  Fórum  Permanente  das

Microempresas  e   Empresas  de  Pequeno  Porte  do   Estado  do  Paraná.  Na

abertura  dos  trabalhos  o  Coordenador  de  Políticas  Públicas   do  SEBRAE/PR

César Rissete deu as boas vindas aos participantes registrando sua satisfação e

ressaltando a importância da reunião e a participação da iniciativa privada neste.

O  Secretário Técnico do Fórum, Senhor Ercílio Santinoni agradeceu a significativa

presença de todos representantes, destacando a importância da reunião e dos

debates a serem realizados, desejando um bom dia de trabalho e passa a palavra

ao Senhor Mario  Dória  que apresenta  a pauta dos trabalhos.  Na sequência o

senhor César Rissete, complementou  destacando as principais atribuições dos

comitês  e  coordenadores  temáticos.  Apresentou  detalhadamente  a  todos  os

comitês, de (01) um novo acompanhamento tributário, cujo coordenador temático

será da SEFA e discutiu-se quem seria o representante da iniciativa privada. Ficou

decidido  que  seria  indicada  uma  Federação  e  está  indicaria  o  representante,

sugeriu-se então o Senhor Pedro. Skraba, ficando no aguardo da da resposta da

FIEP ao ofício da SEIM indicando seus  representantes.  Ficou decidido que a

próxima reunião do Fórum será uma Reunião Ordinária dos Comitês semelhante a

do Fórum Nacional. A proposta foi demonstrada por slide. I - Racionalização Legal

e Burocrática II - Investimento e Financiamento III - Tecnologia e Informação IV -

Acesso  aos  Mercados  V –  Formação VI  -   Capacitação  Empreendedora  VII  -

Acompanhamento Tributário. Senhor Dória explicou a metodologia de trabalho e

que se tenha a mesma trabalho dos comitês. Senhor Ercílio deixou em aberto as



discussões.  A  seguir  o   senhor  César  Rissete   discorreu  sobre  o  sistema de

gerenciamento. SIGEOR, desenvolvido pelo SEBRAE. Após o intervalo do almoço

a Senhora Telvana S Rittes,  da SEAP proferiu a Palestra Sistema de Gestão de

Materiais e Serviços – cadastramento e vendas do Estado .destacando o Decreto

1198/2011 – altera as regras de efetivação, orientando a todos a visitar o  Site:

www.comprasparana.pr.gov.br.

A reunião encerrou-se às  17:00 horas

http://www.comprasparana.pr.gov.br/

