
 
 
 

Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2010 do Fórum Regional Permanente das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado do Paraná. 
No dia 25 de março de 2010, às 09h30min, na sala 8 do SEBRAE/PR, deu-se inicio à     

1ª 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 

passou a palavra para o Senhor Cezar Rissete, Coordenador do SEBRAE/PR, que 

ressaltou a importância de uma legislação que consolide a Lei Geral Estadual, e enfatizou 

ser fundamental ter um marco conceitual que guie as ações que estarão empreendendo 

nos próximos anos. O Senhor Mario Doria informou a todos que a Dra. Vera Lelis Calil,  

Diretora Geral da SEIM e Secretária Técnica do FPME/PR, poderia comparecer somente 

no período da tarde, devido a imprevistos. Na sequencia foi feita a apresentação de todos 

os presentes. O Senhor Mario Doria citou que no dia 02/04 o FPME/PR completaria um 

ano de formação, sendo importante lembrar que foi realizado em nove meses, o que foi 

planejado para um ano, no processo de estabelecimento e formação do Fórum. Em 

seguida foi feita a leitura da Ata da 1ª Reunião Plenária do Fórum Regional Permanente 

das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado do Paraná, pelo Senhor 

Cezar Rissete, que foi aprovada sem ressalvas e por unanimidade. O Senhor Cirineu do 

Nascimento Rodrigues, Consultor do Sebrae, tomou a palavra e foi decidido que não seria 

o caso de dividir em grupos de trabalho, mas baseados no texto geral da minuta da “Lei 

Geral”, todos discutiriam as possíveis mudanças. O Senhor Cezar Rissete sugeriu que 

fosse analisada a minuta da lei e que durante a leitura realizassem as alterações, 

deixando somente as partes que dependem de outras secretarias e órgãos públicos. O 

Senhor Mario Doria disse que depois de formatada a minuta, seria formado o grupo de 

trabalho com pessoas especializadas para consolidar a lei. O Senhor Cirineu Rodrigues 

retomou a palavra para a leitura geral dos capítulos, no qual foram feitas diversas 

alterações a respeito da Lei Geral Estadual.Os trabalhos foram encerrados às 12h50min e 

marcado retorno para às 14h00. Às 14h00 deu-se continuidade aos trabalhos. Dra. Vera 

Lelis Calil iniciou agradecendo a presença de todos e colocando-se à disposição. O 

Senhor Cirineu Rodrigues usou da palavra para prosseguir a leitura e alterações na Lei 

Geral. O Senhor Mario Doria propôs que a 2ª Reunião Ordinária do FPME/PR fosse 

marcada para os dias 26 e 27/05, tendo em vista que o Senhor Ercílio Santinoni, 



 
 
 

presidente da CONAMPI, realizará a reunião do MDIC no dia 25/05. A proposta foi aceita. 

O Senhor Cirineu Rodrigues retomou a palavra sobre as alterações na Minuta. Ficou 

acordado que a Secretaria Técnica irá repassar as partes específicas da “Minuta alterada” 

para os responsáveis dos Comitês. A Dra. Vera Lelis Calil sugeriu que se realizasse 

“Agenda de Reuniões”, compatível com o cronograma de compromissos de Brasília. O 

Senhor Mario Doria informou que o Senhor Ercilio Santinoni indicou o Senhor Aparecido  

Balbino Queiroz, presidente da Associação das Micro e Pequenas Empresas de Maringá 

e Região - Micromar,  como Coordenador no lugar do Senhor Jonas Bertão, sendo que o 

Senhor Jonas ficará como Coordenador do Cômite de Acesso aos Mercados. O Senhor 

Disonei Zampieri ficará como Coordenador do Cômite de Investimento e Financiamento e 

o Senhor Roberto Antonio Dalledone como Coordenador Estadual do Cômite de Acesso 

aos Mercados. Foi passada a palavra para o Senhor Manoel da Cruz, que falou da 

importância de um trabalho de fomento e discussão juntamente com a parceria das 

Instituições, SEBRAE, FPME/PR e Correios no qual o Fórum ficaria responsável em 

divulgar esses eventos. O Senhor Cezar Rissete sugeriu que o assunto fosse retomado 

na próxima reunião. A reunião encerrou-se às 17h30min. 

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

na presente ata.  


