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Ata da 34ª Reunião Ordinária do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de 

Pequena Porte do Estado do Paraná – FOPEME, realizada aos 10 dias do mês de julho de 

2017, às 13:30 horas, na Sala de Situação da Secretaria de Estado do Planejamento e 

Coordenação Geral – SEPL, localizada a rua Jacy Loureiro De Campos, s/nº, 4º Andar, Ala 

“B”, Palácio das Araucárias – Centro Cívico, Curitiba/PR.  A reunião contou com a presença 

do Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral do Estado do Paraná, 

Juraci Barbosa Sobrinho, que deu as boas-vindas aos presentes, destacou o 

reconhecimento do trabalho desenvolvido pelas instituições aqui representadas. Afirmou 

ser recomendação do Governador Beto Richa, de atuar de forma mais contundente e 

incrementar o apoio ao segmento das micro e pequenas empresas e garantir que o Fórum 

tenha ações próprias. O Secretário Técnico do FOPEME, Ercílio Santinoni, agradeceu a 

presença do Secretário e apresentou o Senhor Jorge da Conceição Guerra, atual 

Coordenador de Desenvolvimento Econômico, a quem foi concedida a palavra, o qual 

discorreu sobre sua atuação na FOMENTO PARANÁ, e da extinta Secretaria de Estado da 

Indústria e Comércio – SEIM, afirmou que por esta sua convivência e conhecimento do 

segmento da micro e pequena empresa, sente-se à vontade e em condições de atender as 

expectativas descritas pelo Secretário. César Reinaldo Rissete, Gerente da Unidade de 

Ambiente de Negócios do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - 

SEBRAE/PR, apresentou o senhor Paulo Roberto Freitas, Consultor Técnico para os 

Comitês Territoriais, discorreu sobre a estruturação e as demandas que estes Comitês 

Territoriais produzirão. Mario José Doria da Fonseca, Coordenador do FOPEME, 

apresentou o Fórum, destacando sua missão, estrutura e competências. Luiz Marcelo 

Padilha, Coordenador de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial - SEBRAE/PR, 

discorreu sobre os Comitês Territoriais, destacando o objetivo com que foram criados. O 

Presidente da Junta Comercial do Paraná – JUCEPAR, Ardisson Naim Akel, informou sobre 

o atual estágio da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 

Empresas e Negócios – REDESIM, destacando que atualmente, com exceção de Curitiba, 

todos os municípios estão integrados, mas devido a esta situação, o Estado do Paraná está 

estacionado no estágio 2, enquanto que, já está agendado reuniões para discutir o estágio 
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4, da implantação nacional. Informou que gestões estão sendo feitas para dirimir este 

impasse. Yukiharu Hamada, da Secretaria de Estado da Fazenda, questionou se há 

previsão para que os microempreendedores individuais – MEI., inscrevam-se através do 

registro na REDESIM. Ardisson Naim Akel, diz concordar com a preocupação exposta e 

que o ideal é que toda abertura de empresa, mesmo o Microempreendedor Individual, 

deveria passar pelo registro. Ercílio Santinoni, informou que o Grupo de Trabalho 

Responsável pela Gestão do Programa Microempreendedor Individual – GT-MEI, estuda 

uma fórmula para que quando o Microempreendedor Individual, tornar-se uma 

Microempresa, dê baixa da condição de MEI e ingresse com abertura da empresa na Junta 

Comercial, desta forma, impedir os que buscam burlar o sistema. Ercílio Santinoni discorreu 

sobre a nova formatação do Fórum Nacional, informou que as reestruturações que 

demonstrarem-se efetivas, deverão ser aplicadas no FOPEME. Mario Doria, expôs sobre a 

nova formatação dos Comitês Temáticos. Paulo Roberto Freitas da Silva, Consultor do 

SEBRAE/PR, apresentou a ferramenta “TRELLO”, que será utilizada na nova metodologia 

de atuação do FOPEME, esclareceu que a mesma é gratuita, e o link para acesso será 

enviado a todos via e-mail. Mario Doria informou que o Manual de Licitação terá um 

lançamento oficial, com data a ser definido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

Pedro Skraba, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná- FIEP comunicou que no 

dia 21 de setembro, no Campus da Industria, das 14:00 às 18:00, haverá um evento sobre 

o Simples Nacional, com vídeo conferência disponibilizada para 28 localidades. A reunião 

encerrou à s 17:00 horas.  

 


