
 
 

Ata da 41ª Reunião Ordinária do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de 

Pequena Porte do Estado do Paraná – FOPEME 

 

Data: 26 de Março de 2019 

Horário: 14 horas 

Local: Sala de Situação da Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes – SEPL 

Endereço: Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº, 4º Andar, Ala “B”, Palácio das Araucárias – Centro 

Cívico, Curitiba/PR. 

 

Participantes: 59 participantes, entre integrantes do FOPEME e demais convidados, conforme lista 

de presença. 

 

Assuntos Tratados: 

 

Abertura 

Mauricio Scandelari, Diretor Geral da Secretaria de Planejamento e Projetos Estruturantes, deu as 

boas-vindas, justificou a ausência do Secretário Valdemar Jorge, tudo que tiver ligado a MPE terá a 

prioridade dentro da Sceretaruia. Inir mais ao Sberea ao Sec unir em torno pequenas industroa 

méquena comercio, este governo pretende prestigiar re fomentar os pequenos, quem carrega o 

nosso estado são os pequenos a as MPE micro empresários.  

 

Na sequência Julio Agostini, Diretor de Operações do Sebrae Paraná, comentou sobre a 

importância do FOPEME, de ser o único Fórum do Brasil que funcionou nestes últimos 10 anos 

sem interrupção e ressaltou que muitas conquistas para melhoria do ambiente de negócios para 

os pequenos negócios do Paraná nasceram das discussões dentro do Fórum e que o Estado do 

Paraná se diferencia dos demais Estados da Federação, porque é o único Estado que mantém 

sistema permanente de apoio permanente a micro e pequena empresa, constituído pelo Fórum 

estadual e pelos seus Comitês Territoriais. Ressaltou também a importância de debater os temas 

conjuntamente com a instituições públicas e privadas. Mais adiante propôs o desafio, do Paraná 

em quatro anos, ser o melhor Estado da Federação em qualidade do Ambiente de Negócios do 

Brasil para os pequenos negócios. 

 

Ercilio Santinoni reforçou que a formulação de políticas públicas nas discussões no Fórum, e 

posteriormente transformadas em lei, contribui fortemente para melhorar cada vez mais o 

ambiente da pequena da empresa. Citou as pessoas abnegadas presentes na reunião, que estão 

desde o início do Fórum. Comentou também sobre as leis dos Fundos implementadas em 2018. 

Apresentou Lauro Wozniak da Unitrans-PR, como mais um integrante da Famperar no Fórum. 

Lauro comentou as principais dificuldades do setor de fretamento de Ônibus e Vans de turismo no 

Brasil e no Paraná.  

 

Cesar Rissete, Gerente da Unidade de Ambiente de Negócios do Sebrae Paraná, comentou que 

nota-se nos últimos anos uma evolução no Paraná, justamente pelo alinhamento entre as 

instituições, onde o Fórum faz parte, e que tem trazido conquistas significativas para os pequenos 



 
 

negócios. Nasce da mobilização da base do estado do Paraná, nos Comitês Territoriais, que levam 

a agenda para o fórum estadual. Ou seja, nos Territórios ouvimos também os empresários, não só 

as instituições. 

 

Francisco Rogerio, Coordenador do Desenvolvimento Econômico da Secretaria de Planejamento e 

Projetos Estruturantes destacou a importância do Fórum e a relevância das micro e pequenas 

empresas no Estado do Paraná e colocou alguns números: 1,5 milhões de empresas formalizadas, 

96% das empresas são microempresas e empreendedores individuais e formam 30% do PIB do 

Estado. No entanto ainda temos em torno de 1,2 milhões de pessoas que trabalham na 

informalidade. E o Estado pode oferecer condições e outras melhorias para a formalização com 

este trabalho desenvolvido no Fórum, através dos seus Comitês Temáticos, em relação a Inovação, 

Desburocratização e Simplificação tributária.  

 

Apresentação Institucional e Missão do FOPEME 

Mario Doria, Secretário Técnico do Fórum, fez a apresentação institucional do Fopeme. 

 

Validada a nova redação da missão do FOPEME: “Promover, articular e integrar governo e 

entidades de apoio e representação empresarial, visando assegurar políticas públicas para o 

desenvolvimento e fortalecimento das microempresas e empresas de pequeno porte do Estado do 

Paraná, desenvolvendo projetos e programas, alinhados ao interesse dos empreendedores 

paranaenses.” 

 

Coordenadores dos Comitês Temáticos 

Definidos parcialmente os representantes do governo e da iniciativa privada dos Comitês 

Temáticos: 

 

Racionalização Legal e Burocrática: 

Governo: 

Titular: Mario Doria (SEPL) 

Suplente: a definir 

 

Iniciativa Privada:  

Titular: Ercilio Santinoni (Conampe) 

Suplente: a definir 

 

Acesso a Mercados: 

Governo: 

Titular: Cleverson da Silva (SEAP) 

Suplente: a definir 

 

Iniciativa Privada:  

Titular: Aristides Mossambani (Fampepar) 

Suplente: Rodrigo Rosalem (Fecomercio) 



 
 

 

Investimento, Financiamento e Crédito: 

Governo: 

Titular: André Porto (Fomento) 

Suplente: Alessandro Baum (BRDE) 

 

Iniciativa Privada:  

Titular: Jonas Bertão (Amicro - Fampepar) 

Suplente: Flavio Locatelli (Sebrae) 

 

Tecnologia e Inovação: 

Governo: 

Titular: a definir pela SETI 

Suplente: a definir pela Fundação Araucária 

 

Iniciativa Privada:  

Titular: Marcos Pupo (FIEP) 

Suplente: Rafael Trevisan (FIEP) 

 

Formação e Educação Empreendedora: 

Governo: 

Titular: a definir 

Suplente: a definir 

 

Iniciativa Privada:  

Titular:  

Suplente: Rosangela Angonese (Sebrae) 

 

Acompanhamento Tributário: 

Governo: 

Titular: a definir pela SEFA 

Suplente: Juarez Morais (SEFA) 

 

Iniciativa Privada:  

Titular: Armando Lira (AMPEC Curitiba) 

Suplente: a definir 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Calendário de Reuniões 

Aprovado o calendário de reuniões para 2019: 

Ordinárias:  Plenárias: 

26/03/2019  25/06/2019 

28/05/2019  26/11/2019 

27/08/2019 

29/10/2019 

 

Ações realizadas em 2018 e previstas para 2019 

Mario Doria, Secretário Técnico do Fórum e Cesar Rissete, Gerente da Unidade de Ambiente de 

Negócios do Sebrae Paraná, fizeram a apresentação das Ações realizadas em 2018 e as Ações 

previstas para 2019. Mario reforçou que estas demandas são importantes, foram originadas pela 

sociedade no Encontro de Ambiente de Negócios realizado em 2018 no Museo MON e precisamos 

dar as respostas via os Comitês Temáticos.  

 

Comitês Territoriais 

Cesar, SEBRAE, comentou que atualmente temos 19 Comitês instalados e funcionando. No 

final de 2019 teremos o total 24 instalados. 

 

Escritório de Compras 

Juliana, SEBRAE, comentou que no Portal Compra Paraná, tem o sistema Escritório de 

Compras, onde, através de webservice integrando e puxando os dados do TCE de todas as 

licitações, as novas compras do Estado e Municípios vão para o mural de licitações e, 

através de mecanismos de atendimento digital, se coloca essas oportunidades aos 

empreendedores. Reforçou também a existência do manual de licitações do TCE Paraná, 

que inclusive é referência nacional, que contém a oficina de licitaçõs.  

Atualmente o TCE está desenvolvendo o módulo de Pregão para integrar ao Manual 

Luiz Sergio, AMIC Cascavel, disse que o uso do Escritório de Compras proporcionou uma 

economia de 32% nas compras daquele município em 2018.  

 

Centrais de Negócio e Sociedade de Propósito Específico 

Ercílio, Conampe, sugere levar este tema para o Fórum Nacional, para encaminhar a 

regulamentação e enviá-la ao Congresso. 

 

Fundos de Aval, de Capital de Risco e de Inovação 

André Porto, FOMENTO, comentou que com a regulamentação dos Fundos, cada um deles 

tem que ter o seu CNPJ cadastrado.  

Depois, há necessidade de Inclusão destas novas Entidades no orçamento. Estão 

aguardando posicionamento da SEFA para ver como vai ser a entrada dos recursos 

decretados.  

Por fim, quanto ao regramento em termos de politica , está na fase de conversas com 

atores do mercado, e na fase de conclusão do relatório de levantamento do acesso às 

demandas que as MPEs tem nesse nicho. Isto vai subsidiar o regramento. 



 
 

Na próxima reunião do Comitê Temático vai ser apresentado o relatório.  

Até fim de junho irão concluir, mas depende da entrada dos recursos nos Fundos.  

Vão precisar da articulação do FOPEME junto a SEFA.  

 

Quanto ao microcrédito, Fomento tem mais 10 mil empresas ativas atualmente. Para 

ampliar, estão negociando nova frente de R% 50 milhões junto ao BNDES para uso em 

2019-2020. Estes recursos estão demorando, por conta da mudança de diretoria do BNDES 

e do novo governo. A intenção também é de resgatar o objetivo inicial do banco de atender 

as MPEs. 

 

Ercilio, como o estoque de avalistas está reduzido no Estado, colocou que há muitas 

reclamações de pequenos negócios por falta de acesso ao crédito. Sugere que FOMENTO 

poderia usar o fundo de aval para beneficiar os pequenos e também prepará-los para o 

acesso ao fundo de inovação. 

 

Educação Empreendedora 

Cesar, Sebrae, comentou sobre os programas de Comportamento Empreendedor em 

andamento no ensino fundamental e nas Universidades. 

 

Acompanhamento das ações previstas para 2019 no Fórum 

Validado o processo de acompanhamento das ações, através de planilha própria, que será 

divulgada periodicamente na página do FOPEME. 

 

As apresentações e a gravação da reunião estão disponíveis na página do FOPEME. 

 

Data da ata: 01/04/2019  

 

 

 

 

 


