
Ata  da  2ª  Reunião  Ordinária  de  2010  do  Fórum  Regional  Permanente  das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado do Paraná.

No dia 27 de maio de 2010, às 09h15min, na sala 3 do SEBRAE/PR, deu-se inicio à 

2ª  Reunião  Ordinária  de  2010 do Fórum Regional  Permanente  das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte do Estado do Paraná – FPME/PR. O Senhor Mario José 

Doria da Fonseca –, da SEIM, deu as boas vindas, agradeceu a presença de todos e 

explicou que nesta  reunião finalizaríamos a minuta  do  projeto  de  Lei  Geral  Estadual. 

Passou  a  palavra  para  o  Senhor  Cesar  Rissete,  Coordenador  do  SEBRAE/PR,  que 

ressaltou  também  o  encaminhamento  do  projeto  a  Casa  Civil.  Dra.  Vera  Lelis  Calil, 

Diretora Geral  da SEIM e Secretária Técnica do FPME/PR, agradeceu a presença de 

todos e apresentou um quadro contendo as correções referentes à Minuta da Lei Geral 

Estadual. Em seguida fez a leitura da Ata da 1ª Reunião Ordinária do Fórum Regional 

Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado do Paraná. 

Durante  a  leitura,  o  Senhor  Ercílio  Santinoni,  presidente  da  CONAMPI,  fez  uma 

observação  de  que  estava  com  dificuldades  em  acessar  a  Área  Restrita  do  site  do 

FPME/PR. Acrescentou também que para facilitar a maior participação nas reuniões é 

necessário termos um calendário das reuniões do FPME/PR em 2010. A Ata foi aprovada 

por unanimidade. Conforme acordado na reunião anterior foi passada a palavra para o 

Senhor  Manoel  Cruz  dos  Santos,  dos  Correios  que  explicou  sobre  os  Eventos  nos 

municípios do interior do Paraná, voltados ao fomento. Ficou decidido que seria realizado 

um projeto  piloto  no município  de  Palotina.  Dra.  Vera  esclareceu que o Projeto  seria 

realizado pelo FPME/PR, coordenado pela SEIM, SEBRAE/PR e CORREIOS.  Destacou 

que as visitas aos Municípios, realizadas pelo FPME/PR e SEBRAE/PR, terão agenda 

disponibilizada no site para que outros parceiros possam participar. Depois da leitura da 

Ata,  os  trabalhos  do  dia  foram iniciados.  Dra.  Vera  retomou a  explicação  do  quadro 

contendo a minuta da Lei Geral Estadual e solicitou que fosse agendada reunião com a 

SEMA na próxima semana. O Senhor Cesar Rissete fez a leitura dos capítulos da Lei 

Geral Estadual para as devidas alterações na minuta. Os trabalhos foram encerrados às 

12h15min e marcado retorno para às 13h30. As 13h30 deu-se continuidade aos trabalhos. 

O Senhor Mario Doria propôs que a 2ª Reunião Plenária do FPME/PR fosse marcada 

para o dia 12 de julho de 2010. A proposta foi aceita. O Senhor César Rissete retomou a 

leitura  dos capítulos  da  Lei  Geral  Estadual  e  as  propostas  de  alterações.  A Senhora 



Daviane Santos Chegoski solicitou que constasse em Ata, que o Programa Estadual de 

Incentivos fosse discutido posteriormente, com o Comitê de Comércio Exterior. Depois de 

realizadas todas as alterações necessárias na Minuta da Lei Geral Estadual, os trabalhos 

foram finalizados.  A reunião encerrou-se às 16h15min.

Observação: As alterações sugeridas da Lei Geral Estadual estão consignadas no Anexo I 

na presente ata. 


