
Ata da 4ª Reunião Extraordinária de Fórum Permanente das Microempresas e Empresas

de Pequeno Porte do Estado do Paraná.

Aos  dezoito  dias  do  mês  de  agosto  de  2012,  às  09  horas,  nas  salas  4  e  5  do

SEBRAE/PR, Ercílio Santinoni, Diretor Geral da SEIM e Secretário Técnico do FPME/PR

abriu  a  quarta  Reunião  Extraordinária  do  Fórum  Permanente  das  Microempresas  e

Empresas de Pequeno Porte do Estado do Paraná – FPME/PR,  dando as boas vindas e

agradecendo  a  presença  de  todos  desejou  que  o  dia  seja  produtivo,  destacou  a

importância da reunião, enalteceu a presença do senhor Allan Marcelo de Campos Costa,

superintendente do SEBRAE/PR, que se prontificou em compartilhar conosco, o resultado

de sua visita ao Sudoeste asiático. Convidou o senhor Allan a fazer uso da palavra e

proferir a sua palestra. Este fez a sua apresentação intitulada, MISSÂO BENCHMARKING

AO SUDOESTE ASIÀTICO,  destacou  sua  visita  aos  países  Coreia  do  Sul,  Tailândia,

Malásia, Cingapura e Dubai. Em seguida senhores Mario Doria e César Rissete, membros

da Secretaria técnica do FPME/PR, apresentaram o restante da pauta que consistia em:

1)  Discussão  da  Consulta  Pública  sobre  o  Plano  Nacional  de  Empreendedorismo  –

PNEM;  2)  Normas  Brasileiras  de  Contabilidade,  debate  e  sugestões  sobre  o  Modelo

Contábil Simplificado para as MPE's, em face de Audiência Pública pelo CFC – Conselho

Federal de Contabilidade; 3) Debate e sugestões para Comitê de Investimento do Fórum

Nacional sobre atributos para a linha de crédito às MPE's, conforme solicitação do Fórum

Permanente – MDIC. Os trabalhos foram desenvolvidos durante o período da tarde, as

sugestões  apuradas  foram  encaminhadas  aos  órgãos  competentes. O  senhor  Ercílio

agradeceu a presença e empenho de todos, a Reunião encerrou-se Às 17:00 horas.
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