
Ata da  1º Reunião Ordinária do Fórum Regional Permanente das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte no Estado do Paraná.
Aos vinte e nove dias do mês de março de 2011 às 14:00 horas na sala 09 do SEBRAE/PR 
– Serviço de Apoio às Micro e Pequenas  Empresas do Paraná deu-se início a 1º Reunião 
Ordinária de 2011 do Fórum Permanente das Microempresas e  Empresas de Pequeno Porte 
do  Estado do Paraná - FPME/PR. O Diretor Superintendente  do SEBRAE/PR, senhor 
Allan Marcelo de Campos Costa deu as boas vindas, registrou sua satisfação em recebê-los 
e colocou a estrutura do SEBRAE/PR à disposição do Fórum. O senhor Ercílio Santinoni,  
Diretor Geral da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Assuntos do Mercosul - 
SEIM e Secretário Técnico do FPME/PR, abriu a reunião destacando sua importância  e 
dos temas  a serem realizados. Passou a palavra ao senhor Mario Dória que apresentou a 
pauta dos trabalhos e de forma concisa  a organização, metas, funções do FPME/PR, bem 
como as atividades realizadas até o momento e as ações previstas para o primeiro semestre 
de 2011. Na sequência o Secretário de  Estado da Fazenda – SEFA,  Luiz Carlos Hauly, fez 
análise do passado recente sobre a quebradeira de Micro e Pequenas Empresas -MPE's,  em 
1983  e  do  trabalho   realizado  na  sua  recuperação.  Falou  sobre  a  força  dos  grandes 
conglomerados e da necessidade de apoio às MPE's diminuindo a burocracia permitindo 
que elas  prosperem com maior  facilidade.  Ressaltou a ação do SEBRAE, a Legislação 
Estadual  das  MPE's  e  Nota  Fiscal  Eletrônica.  A seguir  o  Presidente  da  Fomento  S/A, 
senhor  Juracy Barbosa informou que em face da reformulação pala qual passa o órgão, 
ainda  não tem novidades  relacionadas  às  MPE's.  O Secretário  de  Estado  da  Indústria, 
Comércio e  Assuntos do Mercosul, Sr. Ricardo Barros saudou os presentes e falou da 
necessidade de se definir metas e prazos para as ações a serem programadas, bem como 
demonstrou sua preocupação com a mortalidade das MPE's.  Ressaltou que agora com o 
Secretário Hauly, na SEFA e no Conselho Nacional  de Politica Fazendária – CONFAZ, 
terá melhores condições em prol das lutas pelas MPE's. Informou que estará em Brasília em 
reunião  no  Ministério  das  Cidades  onde  reivindicará  que  seja  criado  um programa de 
emprego e renda, justificando por exemplo que um barracão industrial, que é pedido certo 
das Prefeituras Municipais, geraria, por exemplo, 100 empregos de costureiras o que viria a 
tornar-se de interesse do Governo Federal pois muitos destes empregos tirariam famílias do 
Bolsa Família. Abordou a necessidade de caracterizar a vocação dos municípios, com isso 
diminuindo  os  riscos  de  mortalidades  das  empresas  implantadas,  além  de  que   o 
treinamento da mão de obra seria dirigido conforme a vocação do município. Destacou que 
o  Programa  Barracões  Industriais  não  tem  previsão  no  orçamento  do  Estado  sendo 
executado  atualmente  por  meio  de   emendas  parlamentares.  Registrou  que  há,  em 
negociações,   mais de 60 empresas com interesse em se instalar no Paraná,   entretanto 
nenhuma delas ultrapassa os limites do município de Ponta Grossa, pois todas as empresas 
querem se instalar perto da capital, do aeroporto e do porto, dificultando os objetivos do 
Governo  do  Estado  que  é  a  interiorização,  buscando  descentralizar  a  atração  de 
investimento.   Finalizou dizendo: ” Este é um problema que enfrentamos e que exigirá 
estudos  sobre  os  benefícios  a  serem  oferecidos  para  aquelas  empresas  que  aceitaram 
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instalar seus empreendimento no interior do Estado”. Os trabalhos foram interrompidos, 
os Secretários de Estado, Luiz Carlos Hauly e Ricardo Barros, retiraram-se em razão 
de  compromissos  anteriormente  assumidos.  Os  trabalhos  são  retomados,  o 
Secretário  Técnico  do FPME/PR,  senhor  Ercílio   Santinoni  elencou  alguns dos 
problemas  apresentados  pelas  MPE's:  1  –  O  Corpo  de  Bombeiros  demora  no 
atendimento das solicitações de vistoria e tem taxa anual alta. Devemos lutar para o 
aumento  do  efetivo  do  corpo  de  bombeiros  e  da  diminuição  da  taxa.  2  – 
Corregedoria da Justiça – Buscar a redução das taxas cartoriais, o que já funciona 
em alguns estados.3 – Microcrédito, esta reivindicação encontra-se em discussão no 
Fomento S/A e logo que concluída pela aquela Agência,  teremos reunião com a 
Diretoria do órgão. 4 – Lei Geral Estadual das MPE's  – o projeto foi encaminhado e 
devolvido pelo Governo anterior informando que não  tinha  condições de implantá-
lo. Temos a oportunidade de reestudar o texto e reencaminhá-lo a instância superior. 
Contamos com o representante  da SEFA no FPME/PR o Secretário Luiz  Carlos 
Hauly no apoio a aprovação do reestudo. 5 - Projeto Lei Fundo de Aval – Retornou 
da Assembleia e da mesma forma do item anterior, deveremos reencaminhá-lo. 6 – 
REDESIM – o Estado de Minas Gerais tem o sistema pronto e disponibilizou-o, 
gratuitamente. Vamos definir junto a  Junta Comercial para o aproveitamento do 
software o que agilizará a implantação. 7 – Fóruns Municipais –  os esforços para 
que  se  consiga  100%  de  participação  na  implantação  da  Lei  Geral  Municipal 
encontram-se  em  andamento  e  pretendemos  conseguir  esta  meta  o  mais  breve 
possível.  Hoje  contamos  com  a  adesão  de  84%  dos  municípios.  8  –  Frente 
Parlamentar da MPE's – a frente existe entretanto sem ação e deveremos contatar os 
integrantes para torná-la ativa. No que se refere aos Comitês, quanto a indicação de 
novos  membros ficou definido a participação de dois representantes e respectivos 
suplentes em cada um dos comitês sendo um da iniciativa privada e um de órgão 
públicos. Foram definidos os seguintes encaminhamentos.  1 – Ofício do Secretário 
Técnico  do  Fórum,  Ercílio  Santinoni  às  entidades  que  compõem  o  FPME/PR 
solicitando a indicação dos representante bem como dos indicados para os Comitês. 
Data limite 05/04; 2 – Metodologia de Trabalho dos Comitês – Será elaborado na 
próxima reunião já com os integrantes indicados; 3 – Oficialização do Governo do 
Estado da inclusão do nome dos novos membros indicados no Decreto 2592/2008; 4 
– Definição de Prioridades, a ser discutida com os novos membros; 5 – Definição de 
data  da  nova  reunião  –  Secretário  Executivo  indicará  via  e-mail.  A consulta  da 
legislação atualizada está disponível no portal do FPME/PR. A 1ª Reunião Ordinária 
do Fórum Regional das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, encerrou-se 
às 13h00 do dia 29 de março de 2011. 
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