
Ata  da  19ª  Reunião  Ordinária  de  Fórum Regional  Permanente  das  Microempresas  e

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

Aos vinte e seis dias do mês de Setembro de 2013, às 09 horas, na sala 08 do SEBRAE –

PR,  deu-se  início  da  19ª  Reunião  Ordinária  do  Fórum  Regional  Permanente  das

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

senhor Mario Doria, agradeceu as presenças, fez a apresentação dos senhores Horácio

Monteschio Diretor Geral da SEIM e César Rissete do SEBRAE/PR, que juntam-se a ele

para formar a Secretaria Técnica do Fórum, solicitou ainda a presença do senhor Cirineu

Rodrigues, Consultor Técnico do SEBRAE/PR, a quem atribuiu a criação da Lei Geral

Estadual,  e que comandará os trabalhos no dia de hoje.  Passou a palavra ao senhor

Horácio Monsteschio,  que deu as boas vindas, enfatizou a presença dos visitantes de

outros Estados, que participam do 15º Encontro Nacional de Microempresas e Empresas

de  Pequeno  Porte,  evento  patrocinado  pela  CONAMPE  através  do  senhor  Ercílio,

enalteceu o trabalho desempenhado pelos senhores Ercílio Santinoni, então Diretor Geral

da SEIM e hoje Presidente da CONAMPE na concepção da Lei Geral e Ardisson Naim

Akel, Presidente da Junta Comercial do Paraná – JUCEPAR, e sua equipe na adequação

atual da Lei. Na continuidade o senhor César Rissete, discorreu sobre o encaminhamento

da Lei Geral, esclareceu que o trabalho da regulamentação seria uma antecipação, uma

vez que a Lei não foi aprovada ainda, mas necessário pois demanda muito empenho e

envolve vários Órgãos e Secretarias. Em seguida senhor Mario Doria, fez uso da palavra,

onde teceu comentário sobre as mudanças ocorridas no Fórum Permanente, apelou ao

senhor Ercílio, para que transmitisse ao senhor Leoni, o descontentamento com as ações

que estão sendo propostas. Senhor Rissete contemporiza dizendo que cada Estado deve

procurar tratar suas demandas respeitando sua peculiaridade. Senhor Ardisson Naim Akel

pediu a palavra e pronunciou-se sobre a retomada da sua “presença pessoal”, informou

sobre  a  mudança  dos  registros  empresariais,  que  estava  afeto  ao  Ministério  do

Desenvolvimento  Industria  e  Comércio  exterior  -MDIC  no  Departamento  Nacional  de

Registro do Comércio (DNRC), que foi extinto, em seu lugar, foi instituído o Departamento

de  Registro  Empresarial  e  Integração e  agora  passa  para  a  Secretaria  da  Micro  e

Pequena Empresa, e tem a incumbência de assessorar o Ministro Afif Domingues na 



articulação e supervisão dos órgãos e entidades envolvidas na integração e legalização

das empresas. Observou ainda que na ata da 18ª Reunião Ordinária, ocorrida no dia vinte

e um de junho, não consta a justificativa de sua ausência, quando estava no Estado da

Paraíba, tomando posse como Presidente da Associação Nacional de Presidente Juntas

Comerciais (ANPREJ),  pede que se faça este registro.  Referindo-se a fala  do senhor

Mario Doria disse que a Secretaria Nacional tem como modelo e referência o Estado de

São Paulo, e que devemos receber o senhor Leoni de forma desarmada. Solicitou que

quando houver tomadas de decisões, que seja também comunicado e até se necessário

convocar os ausentes. Finalizou enaltecendo sobre a REDESIM, a sua necessidade e o

interesse  em  sua  implantação.  Senhor  Ercílio  Santinoni  da  CONAMPE,  fez  uso  da

palavra, agradecendo a presença dos companheiros de outros Estados, que trocaram a

visita  à  cidade,  para  estarem  acompanhado,  e  contribuindo  nos  trabalhos  de  hoje,

aproveitou para solicitar que cada uma fizesse sua apresentação. Solicitando a palavra o

senhor Zildo Costa da FECOMERCIO solicitou que se registre a fala do Dr.  Eduardo,

Procurador da Junta Comercial, quando da sua apresentação, que afirmou: “...que a bom

termo  a  própria  JUCEPAR,  através  de  seu  Conselho  de  Administração  poderá

regulamentar itens que venham a beneficiar as Microempresas e Empresas de Pequeno

Porte do Estado do Paraná.” A seguir foi apresentado o vídeo “Sátira à Burocracia”. Na

continuidade o senhor Cirineu Rodrigues do Nascimento teceu comentários sobre a Lei

que institui no Estado do Paraná o tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado

às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, afirmando que a mesma foi feita em

quatro anos, e todos os componentes do Fórum foram responsáveis pela sua criação, e a

sua  participação  foi  de  estruturar  e  dar  forma a  alguns  artigos.  Inciou  o  trabalho  de

apresentar as Ações para regulamentação da Lei Geral do Estado, afirmando que a o

interesse em apoio da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte tem que se visto

como Política de Estado, razão pela qual o trabalho de regulamentação da Lei é de suma

importância  e  acarretará  em  conviver  com  os  diversos  Órgãos  do  Estado  e  suas

competências. Apresenta a produção sobre seu ponto de vista dos itens que necessitam

regulamentação, anexada a esta ata.  A reunião encerrou-se às 13:00 horas.


