
Ata  da  4ª  Reunião  Ordinária  de  2010  do  Fórum  Regional  Permanente  das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado do Paraná.

Aos  quinze  dias  do  mês  de  dezembro  de  2010  às  08h30,  na  sala  09  do 

SEBRAE/PR – Serviço  de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná, deu-se 

início  a  4ª  Reunião  Ordinária  de  2010  do  Fórum  Regional  Permanente  das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado do Paraná, FPME/PR, com a 

presença dos seguintes membros do Fórum: Carlos Augusto Martini - AMIC, Carlos José 

Zimmer  –  CFT/PR,  Carlos  Roberto  Campana  –  SEIM,  César  Reinaldo  Rissete  – 

SEBRAE/PR,  Cirineu  N.  Rodrigues  –  SEBRAE/PR,  Daviane  Chegoski  -  CORREIOS, 

Disonei  Zampieri  –  SEAB/PR,  Emerson  Carlos  Langner  –  FIEP,  Ercílio  Santinoni  – 

CONAMPI, Gastão Fabiano Gonchorovski - FIEP, João Chiarelli Salgado - AMIC,  Jonas 

Bertão - FAMPEPAR, Júlio Maito Filho – JUCEPAR, Hélicon Barros – FACIAP, Manoel 

Cruz  dos  Santos  -  CORREIOS,  Márcio  Luiz  de  Andrade  -  FEMPIPAR,  Marcos  Uda 

-SEBRAE/PR, Mario José Doria da Fonseca – SEIM, Pedro Donato Skraba - FIEP, Rafael 

Pilati Lourença - SEBRAE, Ubiratã Tortato - PUC/PR, Vera Lelis Calil – SEIM, Yukiharu 

Hamada – SEFA. Também se fizeram presentes os seguintes membros do Comitê Gestor 

do  REDESIM  –  Rede  Nacional  para  Simplificação  do  Registro  e  da  Legalização  de 

Empresas  e  Negócios:  Sd.  Adriano  Aparecido  Carneiro  –  CORPO  DE BOMBEIROS, 

Carlos  José  de  Oliveira  –  RECEITA FEDERAL,  Carmem T.  Leal  –  SEMA/PR,   Sgtº. 

Charles de Castro Brito – CORPO DE BOMBEIROS, Fátima Fernandes – INSS, Ivan de 

Barros Ravedutti  – CELEPAR, Juliana M. Schvenger – SEBRAE/PR, Libertad Bogus – 

JUCEPAR, Mariléa R. Britto – SEBRAE, Rosana de Lourdes Rolim Zappe – SMS/PMC, 

Sandra Eberle de Carvalho – RECEITA FEDERAL.   

Na  abertura  dos  trabalhos  o  Senhor  César  Rissete,  deu  as  boas  vindas, 

enaltecendo a importância do FPME/PR na integração das entidades que o compõe. Em 

seguida a Dra. Vera Calil, Secretária Técnica do Fórum, agradeceu a presença de todos 

ressaltando o empenho daqueles integrantes que se deslocam de municípios distantes, 

para participar de nossas reuniões.

Na  sequência  o  Senhor  Mario  Doria,  informou  a  pauta  dos  trabalhos  do  dia,  

esclarecendo que nesta data seria realizada na parte da manhã a 4ª Reunião Ordinária de 

2010, onde seria tratado o desenvolvimento do “Software Integrador do REDESIM”, e na 

parte  da  tarde  a  3ª  Reunião  Plenária  de  2010  onde  seriam  apresentadas  as  ações 



realizadas  no  semestre  anterior,  bem como  a  proposta  de  trabalho  para  o  semestre 

subsequente. Destacou a presença dos integrantes do Comitê Gestor do REDESIM e 

informou  que  este  Comitê  funcionará  no  âmbito  do  FPME/PR,  conforme  previsto  na 

Resolução  CGSIM  nº  12  de  17/12/2009.  Dando  continuidade  fez  a  apresentação  do 

Senhor Ivan de Barros Ravedutti, da CELEPAR – Companhia de Informática do Paraná, 

responsável pelo desenvolvimento do “Software Integrador do REDESIM”, bem como os 

desafios para sua implantação no Estado do Paraná.

Em seguida o Senhor Ivan convida a Senhora Libertad Bogus, da JUCEPAR – 

Junta Comercial do Paraná, para discorrer, na 1ª parte da apresentação, sobre Consulta 

de  Viabilidade  e  Módulo  Integrador.  Após  o  Senhor  Ivan  relatou  suas  impressões 

decorrentes das visitas realizadas aos Estados de Santa Catarina, Espirito Santo e Minas 

Gerais, que já possuem seu software integrador, e também o município de São José dos 

Pinhais – Pr, que já utiliza um sistema de integração informal, oportunidade em que pôde 

observar as vantagens e desvantagens dos processos, por eles utilizados. Como desafios 

para sua implantação no Paraná, pontuou: 1) Criar grupo especificação da solução; 2) 

Participação nas construções da opção do Paraná; 3) Identificar e especificar as regras de 

negócios; 4) Solução tecnológica disponível  para integrar;  5) Forte apoio político para 

patrocinar e agregar. 

Ressaltou,  que  será  um trabalho  desafiador  e  para  que  tenhamos  êxito  nesta 

empreitada é de fundamental  importância a participação,  articulação e integração das 

entidades, que compõe o Comitê Gestor do REDESIM. 

Fazendo  uso  da  palavra  o  Presidente  da  JUCEPAR,  Senhor  Júlio  Maito  Filho, 

esclareceu que, por ser na Junta Comercial  o início do processo de formalização das 

empresas, colocou-se na vanguarda desta empreitada assumindo, inclusive, os custos do 

desenvolvimento do software  junto a CELEPAR. Aproveitou a oportunidade para fazer um 

balanço de suas ações frente a entidade por ele presidida.

Foi proposto um intervalo para o almoço, com retorno dos trabalhos às 13h30.

Retomado os trabalhos no horário estabelecido, o Senhor Ivan usando da palavra 

sugeriu que fosse realizada uma reunião com alguns membros do Comitê Gestor, os mais 

intimamente  ligados  ao  processo  de  formalização  que  são:  Junta  Comercial,  Receita 

Federal, Instituto Nacional de Serviço Social, Secretaria de Estado da Fazenda, Corpo de 

Bombeiros,  Secretaria  de  Estado  do  Meio  Ambiente,  Instituto  Ambiental  do  Paraná, 



Secretaria de Estado da Saúde, Vigilância Sanitária, juntamente com a SEIM – Secretaria 

de Estado da Indústria e do Comércio e Assuntos do Mercosul, SEBRAE/PR, CELEPAR, 

AMP – Associação  dos Municípios do Paraná, ACAMPAR – Associação  das Câmaras e 

Vereadores do Paraná e Prefeituras Municipais com características diversas, que possam 

trazer subsídios no desenvolvimento de um projeto piloto.

Para  atingir  os  objetivos  sugeridos,  foi  proposto  contatos  individuais  com  as 

entidades  acima  referidas,  para  a  sensibilização  e  esclarecimento  da  importância  da 

participação no processo. Sugeriu-se esta ação para o final de fevereiro de 2011 e uma 

reunião com todos os envolvidos na 2ª quinzena de março de 2011.

A 4ª Reunião Ordinária do Fórum Regional  das Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte encerrou-se às 14h30 do dia 15 de dezembro de 2010.


