
Ata  da  18ª  Reunião  Ordinária  de  Fórum Regional  Permanente  das  Microempresas  e

Empresas de Pequeno Porte do Estado do Paraná – FOPEME/PR.

Aos vinte e um dias do mês de junho de 2013, às 09 horas, na sala 09 do SEBRAE – PR,

deu-se  início  da  18ª  Reunião  Ordinária  do  Fórum  Regional  Permanente  das

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado do Paraná – FOPEME/PR. O

senhor Mario Doria da SEIM agradeceu a presença de todos, justificou a ausência do

Diretor Geral e Secretário em Exercício da SEIM senhor Horácio Monteschio, em razão de

viagem, e passou a palavra ao senhor Vitor Roberto Tioqueta do SEBRAE – PR, que deu

as boas vindas a todos, ressaltando a importância da pauta dos trabalhos, destacou que o

SEBRAE continua sempre a disposição para receber assembleia deste porte, passou a

palavra ao senhor Ercílio Santinoni- CONAMPE, que reafirmou a importância da reunião,

uma vez que finalizará  um trabalho iniciado em 2009 que é  a Lei  Geral  de  Apoio  a

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte do Estado do Paraná. Na continuidade o

senhor Mario Doria apresentou a pauta, e explicou que o objetivo da reunião será apreciar

as  sugestões  oferecidas  pela  Procuradoria  Geral  do  Estado  –  PGE.  Informou que  o

Procurador, Dr. Wallace Soares Pugliese, foi convidado a participar desta reunião, porém

não  confirmou  presença.  Convidou  o  senhor  Luiz  Marcelo  Padilha,  Coordenador  de

Políticas Públicas do SEBRAE – PR, para auxiliar na condução dos trabalhos. Propôs que

fosse feita a leitura do artigo do Anteprojeto de Lei em seguida a sugestão e justificativa

da PGE, e a cada proposta houvesse a manifestação dos presentes.  Inciou-se a leitura

dos artigos e sugestões da Procuradoria-geral: 1) Artigo 1º – A Procuradoria sugere que

suprima  a  expressão  microempreendedor  individual  –  MEI,  após  as  discussões,  os

presentes decidiram  por manter a expressão.  2) Artigo 2º – mantido pela Procuradoria e

acordado pelos presentes. 3) Artigo 4º – Mantido pela Procuradoria e acordado pelos

presentes. 4) Artigo 5º  II §§ 2 º e 4º – A Procuradoria sugere a substituição pelo § 3º do

art.  4º  da Lei  123/2006,  a proposta é aceita  pelos presentes.   5)  Artigo 17 – A PGE

observa  para  que  não  haja  conflito  com  o  §  3º  do  Artigo  55  da  Lei  Complementar

123/2006, após apreciação e discussão os presentes optaram por substituir a expressão

“em noventa dias”, por “prazo estabelecido em lei”, ou expressão que couber. 6) Artigo 18

– A Procuradoria propõe acrescer os termos “e tratamento diferenciado e favorecido”, no 



caput deste artigo, o que é acatado pelos presentes. 7) Artigo 20 – A Procuradoria sugere

uma alteração total do artigo, os presentes optaram por rever uma redação baseada na

proposta pela Procuradoria a ser produzida por uma comissão a ser instalada. 8) Artigo 22

– A Procuradoria sugere a exclusão do artigo, os presentes optaram em manter o artigo

em sua essência,  revendo a redação,  por comissão a ser  instalada.  9)  Artigo 23 – A

Procuradoria sugere a exclusão da expressão “empresário rural”, proposta aceita pelos

presentes. 10) Artigo 24 – A Procuradoria sugere a sua exclusão, os presentes decidem

por manter o artigo em sua essência, revendo a redação por comissão a ser instalada. 11)

Artigos  28, 38, 57, 60 e 62 as sugestões propostas pela Procuradoria foram acatadas

pelos presentes. Foi proposta a criação de uma comissão, a qual foi atribuído o poder de

decisão  final,    com  o  objetivo  de  apreciar  com  maior  profundidade  as  sugestões

propostas pela PGE e o seu encaminhamento, esta comissão ficou assim constituída:

Deputado Douglas Fabrício,  Ercílio Santinoni – CONAMPE, Horácio Monteschio e Mario

Doria – SEIM, Luiz Marcelo Padilha – SEBRAE /PR, Zildo Costa e Eduardo Gabardo –

FECOMÉRCIO, Yukiharu Hamada – SEFA, Pedro Skraba – FIEP, Cirineu Nascimento,

Zaudir Dallagnol e um advogado que possa representar um Suporte Jurídico, que será

buscado entre as Federações e Instituições que compõe o FOPEME – PR. Ficou por fim

acordado que esta comissão se reunirá no dia 03 de julho de 2013 às 09:00 na sede da

FECOMÉRCIO, para as propostas finais e encaminhamento.  A reunião foi suspensa até

que se obtenha o resultado final da Comissão proposta. Aos três dias do mês de julho de

2013, nas dependências da sede da Federação do Comércio do Paraná – Fecomércio,

deu- se a continuidade da reunião com a Comissão criada, com as seguintes presenças:

Deputado  Douglas  Fabrício,  Horácio  Monteschio,  Mario  Doria,  Roberto  Campana,

Yukiharu  Hamada,  Luiz  Marcelo  Padilha,  Cirineu  Nascimento,  Zildo  Costa,   Eduardo

Gabardo, Euclides Locatelli, Simone Amorim, e Luiz Henrique Hartinger, após apreciação

e argumentações, deliberou-se por acatar as sugestões propostas pela PGE,  em sua

totalidade. Senhor Mario Doria diz que será produzido um ofício, assinado pelo Presidente

do Fórum, Secretário da Industria e Comércio e Assuntos do Mercosul, endereçado à

PGE, informando da deliberação de acatar as sugestões propostas por aquele órgão. O

senhor Yukiharu Hamada lembrou, que por acordo anterior que o encaminhamento do 



Anteprojeto de Lei, deveria ser em conjunto com o Secretário da Fazenda. Foi aparteado

pelo senhor Horácio Monteschio, que informa que é dessa forma que se dará. O senhor

Cirineu Nascimento, sugeriu que os Secretários de Estado envolvidos tratem do tramite

entre Procuradoria, Casa Civil, Governador, e este grupo faria o acompanhamento junto à

Assembleia. Senhor Padilha disse que foi formada uma Frente Parlamentar de Apoio a

Microempresa,  hoje  conduzida pelo  Deputado Douglas Fabrício.  O Deputado Douglas

Fabrício, teceu considerações sobre o Anteprojeto de Lei, e discorreu sobre como se dará

o tramite do Projeto de Lei na Assembleia, informa que hoje a Frente Parlamentar de

apoio a Microempresa é composta por trinta e dois Deputados, e se colocou a disposição

do Fórum nesta  empreitada,  para  o  que se  fizer  necessário.    Com esta  informação

prestada  pela  Comissão  deu-se  por  encerrada  a  18ª  Reunião  ordinária  do  Fórum

Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – FOPEME/PR às 11:00

do dia 03 de julho de 2013.


