
Ata da 2ª Reunião Ordinária dos Comitês Temáticos do Fórum Regional de Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do Estado do Paraná. 

Quinta-feira dia 18 de junho de 2009 às 9h30 começou a 2ª reunião Ordinária dos Comitês 
Temáticos do Fórum Regional Permanente das Microempresas e  Empresas de Pequeno Porte do 
Estado do Paraná.

A reunião iniciou com a palavra do Representante do SEBRAE/PR, que deu boas vindas a 
todos e parabenizou a implantação do Fórum, após levantou alguns dados nacional sobre a geração de 
emprego.

A palavra foi passada para a Diretora Geral da Secretaria de Estado da Industria e Comércio e 
Assuntos do Mercosul, e Secretaria Técnica do Fórum Regional  Permanente Dra. Vera Lelis Calil 
que agradece a presença de todos, na sequência apresentou o que será feito no decorrer do dia, 
relembrou a 1ª Reunião Ordinária falando sobre os membros e o local para a realização dos eventos 
do FPME, falou também que estamos corrigindo o caminho a  ser seguido,  levantou as questões 
tributárias colocando que esta é o “Calcanhar de Aquiles” dos MEI's, após foi feita a leitura das atas 
das ultimas reuniões, sendo elas, a 1ª Reunião Ordinária e a Reunião Extraordinária; ela continua 
falando da missão do Fórum e sobre os acontecimentos pertinentes, a Dra. Vera expõe um caso 
particular de um microempresário, que enviou seus produtos para outro país e agora não consegue 
traze-lo   novamente para o  Brasil, pois  este produto está  sendo considerado como um produto 
importado, foi falado também sobre a Portaria assinada pelo Secretário Virgílio Moreira Filho, a qual 
nomeia os coordenadores dos comitês.

A palavra foi  passada para o  Mario, o  qual  colocou as  deficiências do FPME, quanto a 
nomeação de pessoas para os comitês e levantou pontos a serem otimizados. 

Após os participantes foram liberados para o intervalo.
A reunião foi retomada pelo Mario, o qual apresentou a pauta do dia 19 de junho de 2009 e 

explicou o que seria discutido: envio de e-mail e cartas para as prefeituras, divulgação do fórum nos 
municípios, ele falou também sobre as correções de rumos: justificativas, definições dos membros dos 
comitês. O Sr. Ercílio Santinoni se manifestou dizendo que todas as entidades deveriam indicar um 
representante pra cada comitê, a Dra. Vera ressaltou que já havia sido enviado  ofícios pelo Secretário 
Virgílio Moreira Filho, o Mario retomou a palavra e explicou a diferença entre os membros do Fórum, 
o Sr. Carlos Zimmer diz que as entidades deveriam ser melhor informadas sobre as reuniões, sobre a 
constituição de cada comitê  e sobre os coordenadores responsáveis pelos seus próprios comitês, após 
se pronunciar se retira da reunião. A Dra. Vera diz que todos os integrantes dos comitês devem receber 
os e-mails com informações sobre o Fórum. O Mario retomou a direção da reunião, frisando que não 
poderia haver uma mesma pessoa participando de todos os comitês. 

Foram feitas algumas sugestões de temas: produzir planos de ação,  o Sr.  Cirineu pede a 
palavra e diz que deve haver uma interação maior  entre os comitês, a palavra volta para o Mario, que 
fala sobre a secretaria técnica do Fórum e sobre os comitês, sendo que o meio de informação seria os 
coordenadores. A palavra é 
passada para a Dra. Vera que explica que sem a Secretaria Técnica não haverá uma boa integração, ela 
coloca como exemplo a “chamada” realizada em uma aula, com relação aos comitês é a mesma coisa, 
os coordenadores devem ficar atentos para as faltas de seus membros em reuniões e outras atividades 
relacionada ao Fórum. O Edson pede a palavra e coloca que o coordenador adjunto tem o mesmo 
“poder” de decisão que o coordenador. O Mario retoma a reunião  dizendo da importância do comitê 
gestor, deixando aberta a palavra pra quem queira expor suas opiniões.

A Maria Inês toma a  palavra e  pergunta  quantos  municípios  tem efetivamente o  fórum 
implantado? 

A resposta vem do Cirineu que diz  que até duas semanas atras, mais alguns municípios 
estavam em processo de tramitação.

O Francisco pede a palavra e diz não ver melhorias diretas do fórum nos municípios onde já 



foi implantado o fórum municipal.
O  Cirineu comenta que  o  municípios  de  Rolândia não  sabia  que  existia  uma  lei  que 

regularizava o fórum.
O Edson fala sobre sobre a criação de uma cartilha para informar aos municípios sobre o 

fórum.
A palavra é passada para o Hamada, que se apresenta e fala sobre o simples e sua fiscalização, 

sobre grupos de estudos da lei e sobre alguns seminário que aconteceram, um no dia 28 de junho e 
outro em setembro.

A Maria Inês toma novamente a  palavra e  fala sobre o  que  já  foi  feito em seu comitê 
(formação e capacitação) e sobre convite feitos aos novos integrantes.

O Gastão coloca algumas questão: 
1ª Qual o suporte dos comitês quanto a secretária técnica? 
2ª As entidades convidadas sabem o que é o fórum?
3ª Quem convida membros para a participação dos comitês?
4ª Dois dias de reunião é complicado, sendo um dia suficiente.
As respostas vem da secretaria técnica, Dra. Vera:
Com relação a primeira pergunta, o Ercílio complementa dizendo que o SEBRAE coloca a 

disposição um consultor para o fórum; a Dra. Vera  responde a pergunta, dizendo que tem que haver o 
interesse de todos para saberem do que se trata o fórum; e para a terceira perguntas, ela diz que os 
comitês tem autonomia para escolher e indicar pessoas para o fórum.

O Mauro expõe uma dúvida: o que é preciso para operar o fórum?
A Dra. Vera responde dizendo que o fórum é como uma criança que está em desenvolvimento. 
Após este momento de perguntas e respostas, a reunião do período da manhã é encerrada e 

todos são liberados para o almoço.
A reunião é retomada às 14h00 com a orientação do Mario, que pede que cada comitê se reúna 

para que discutam as finalidades de cada proposta para o fórum.
Os  Participantes  do  evento  foram:  Everton  Thiago  Denk  –  SEBRAE; Carlos  Roberto 

Campana – SEIM; Márcio Luiz de Andrade – FEMPIPAR; Edson José Augusto – SEIM/CDI; Liliana 
Siracusa Bueno – CONAMP; João Garcia – CONAMP; Carlos  Augusto  Martini – AMIC Oeste PR; 
João Salgado – AMIC  Oeste PR; Rafael Lourenço – BRDE; Remi Stelmach – CFT; Rosicler Roeder 
Voos – BRDE; Jonas Bertão – FAMPEPAR; Ercílio Santinoni – CONAMP; Maria Inês Pereira – 
SETP/CGE; Claudemir Matiusso – MICROMAR; Pedro Donato Skraba – FIEP; Evaldo Garcia – 
SEPL; Mario Dória – SEIM e Rafaela Baumeier Estephani – SEIM/FÓRUM.

A reunião tem seu encerramento às 17h.

  



Ata da 2ª Reunião Ordinária dos Comitês temáticos do Fórum Regional de Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do Estado do Paraná. 

  
No dia 19 de junho de 2009 às 09h35min, deu início ao segundo dia de reunião, que foi 

orientada pelo Mario Dória, o qual deu abertura a plenária.
O primeiro a explanar sobre o que foi discutido na reunião dos comitês no dia anterior foi o Sr. 

João Chiarelli Salgado, membro do Comitê de Racionalização Legal e Burocrática, traçou como 
prioridades:  regulamentar o  Capítulo  V  da  Lei  Complementar nº  123/2006;  desburocratizar  as 
inscrições; as formalizações e as baixas das microempresas e empresas de pequeno porte; estimular o 
associativismo das microempresas e empresas de pequeno porte; gestionar para que o art. 73 da Lei 
Complementar nº  123/2006 tenha auto-aplicação; e propôs criar um movimento que vise o mesmo 
tratamento dos órgão estaduais  e municipais, o Sr.  Ercílio Santinoni, Coordenador do Comitê de 
Racionalização Legal e Burocrática, sugeriu um associativismo entre as microempresas, as empresas 
de pequeno porte e os microempresários para serem orientados gratuitamente.

O segundo Comitê a expor o que foi discutido, foi o Comitê de Investimento e  Financiamento 
através  do  Coordenador  o  Sr.  Jonas  Bertão,  que  apresentou  os  principais  entraves   dos 
microempresários; sugeriu que o Instituto Ambiental do Paraná - IAP se envolvesse nas questões 
ambientais relacionadas às microempresas e empresas de pequeno porte; ele criticou a burocratização 
que as microempresas e pequenas empresas sofrem; e opinou em simplificar o acesso ao crédito.

O  próximo  foi  o  Sr.  Rafael  Lourenço  que  é  Membro  do  Comitê  de  Investimento  e 
Financiamento, apontou as oportunidades que o Banco do nordeste oferece às pessoas físicas que são 
empresarias informais.

A Sra. Maria Inês Coordenadora do Comitê  de Formação e  Capacitação Empreendedora, 
relembrou que a parceria entre a Secretária de Estado do Trabalho, Emprego e Promoção Social- 
SETP e  Serviço  de  Apoio  às  Micro  e  Pequenas Empresas do  Paraná  -  SEBRAE/PR é  muito 
importante, o microcrédito é fundamental para as microempresas e empresas de pequeno porte, e 
comentou que R$ 80 milhões não foram aplicados e qual a fonte desse recurso, e ressaltou que existe 
o plano plurianual, ela sugeriu que no início do segundo semestre de 2009 houvesse a apresentação do 
FPME na Escola de Governo. 

A palavra é passada para a Dra. Vera apresentou  o Sr. Antônio Spolador, que é conselheiro da 
Secretaria  de Estado da Fazenda – SEFA, aos presentes, e passou a palavra para ele, que comentou 
que  na  Lei  Complementar  nº  123/2006  não  prevê  tratamento  diferenciado  e  favorecido  às 
microempresas e empresas de pequeno porte com relação às punibilidades.

Após foi feito um intervalo de 20min.
A reunião foi  retomada  pela Maria Inês, que mostrou a  preocupação do seu Comitê de 

Formação e Capacitação Empreendedora com as micro e pequenas empresas, o Comitê discutiu sobre 
os cursos existentes para capacitar o empreendedor, sugeriu a criação de cursos  para que o e”espírito 
empreendedor”  cresça  nos  futuros  empreendedores,  e  também  na  produção de  uma  cartilha 
informando sobre cursos e atividades do FPME.

O Coordenador do comitê de tecnologia e inovação, Sr. João Garcia, insinuou que o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES deve ser mais social e menos capitalista 
com as microempresas e empresas de pequeno porte, e sugeriu a criação de uma “caderneta da micro 
e pequena empresa”. 

A representante do Conselho de Desenvolvimento e Integração do Sul -  CODESUL e do 
Coordenador  do Comitê de Comércio Exterior e Integração Internacional, Srta. Carolina Weber, 
apontou  a  falta  de  uma agencia público-privada que  auxilia  as  micro e  pequenas empresas na 
exportação.

O Coordenador do Comitê de Informação o Sr.  Edson Augusto, reclamou da escassez de 
membros nos comitês, e pediu a indicação de mais pessoas, ele também aconselhou a difusão e 
divulgação de informações através de boletins e propaganda com baixo custo.



Para a finalização da reunião, o Sr. Mario Dória que faz parte da Secretaria Técnica do FPME 
orientou a  negociação da data da 1ª  reunião Plenária do Fórum Regional das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do Paraná, que será realizada em Foz do Iguaçu, no Espaço das Américas, 
a qual ficou definida por unanimidade na data do de 14 de agosto de 2009.

A reunião terminou às 13h.


