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1 - FÓRUM PERMANENTE DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE DO ESTADO DO PARANÁ - FOPEME 

O FOPEME é um órgão colegiado integrado por representantes 
das instituições públicas e privadas, com as competências 
previstas na Lei Complementar Estadual nº 163/2013: 

I - Formular e coordenar a política estadual de 
desenvolvimento das microempresas e empresas de pequeno 
porte; 

II - Acompanhar e avaliar a regulamentação e a implementação 
do Estatuto Nacional das Microempresas e das Empresas de 
Pequeno Porte no Estado, promovendo medidas de articulação, 
integração e coordenação entre os órgãos públicos e privados 
interessados; 

III - Propor a revisão da legislação estadual sobre as 
microempresas e as empresas de pequeno porte, de acordo com 
as diretrizes da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, 
e suas respectivas atualizações; 

IV - Propor a regulamentação e supervisionar a implementação 
dos instrumentos previstos no art. 6º desta Lei, buscando a 
adesão e integração dos municípios paranaenses; 

V - Coordenar, no âmbito de suas atribuições, a integração 
dos Municípios com Órgãos e Entidades da administração 
pública direta, suas autarquias e fundações; 

VI - Representar o Estado, no âmbito de suas atribuições, na 
celebração de convênios com a União e municípios paranaenses, 
para fins da articulação das respectivas competências, 
visando integrar dados, informações e orientações, bem como 
viabilizar a implantação dos instrumentos previstos neste 
artigo; 

VII - Coordenar a elaboração de estudos técnicos, oficinas 
e encontros para discussão dos temas relacionados às 
microempresas e empresas de pequeno porte; 

VIII - Propor a realização de campanhas de divulgação e 
informações sobre os temas do Estatuto Nacional da 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, principalmente em 
relação à formalização do Microempreendedor Individual - 
MEI; 

O FOPEME, presidido pelo Secretário de Planejamento e 
Projetos Estruturantes, é constituído por 16 órgãos públicos 
(Secretarias de Estado, Autarquias e Empresas Públicas) e 
por 14 entidades de representação empresarial (Nacional, 
Regionais e Estaduais) e pelo SEBRAE/PR – Serviço Brasileiro 
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de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Paraná 
como entidade de apoio do segmento da micro e pequena 
empresa, sendo vinculado à Secretaria Técnica do Fopeme. 

 

 

2 – Reuniões Regimentais 

O FOPEME realiza regimentalmente quatro Reuniões Ordinárias 
e duas Plenárias por ano. Nesses 12 anos de existência, desde 
a publicação do Decreto n° 2592 / 2008, completados em 12 de 
maio, foi o único Fórum no Brasil, que nunca deixou de 
cumprir o seu Regimento Interno.  

Prova disto, foi a realização em novembro de 2019 da 44ª 
Reunião Ordinária e 22ª Reunião Plenária, além de reuniões 
Extraordinárias, do Grupo de Assessoramento Técnico – GAT e 
Grupos de Trabalho – GT dos Comitês Temáticos. 

No entanto, com a pandemia mundial do COVID-19, as reuniões 
presenciais foram suspensas em março de 2020, conforme 
abordado mais à frente, resultando em ajustes no calendário 
desse ano. 

Destaques das reuniões de 2020: 

1ª Reunião de 2020 da Secretaria Técnica 

Em 3 de fevereiro de 2020 a Secretaria Técnica realizou a 
sua primeira reunião do ano, onde foram tratados assuntos 
sobre as atividades de assessoria do credenciado Paulo 
Freitas do SEBRAE/PR e sobre a dinâmica das reuniões do GAT 
e Ordinárias do FOPEME para 2020, tornando essas reuniões 
não só de apresentação das ações, mas também de capacitação 
dos seus membros, de mostrar o cenário institucional do 
momento e das Instituições apresentarem suas principais 
ações em andamento. 

Pandemia decorrente no novo Coronavírus, COVID-19 

Em 16 de março de 2020, o Governador Ratinho Junior dispôs 
no Decreto Estadual n° 4230 medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus, COVID-19. 

Na sequência, Valdemar Bernardo Jorge, Secretário de 
Planejamento e Projetos Estruturantes, por meio da Resolução 
SEPL n° 019 de 18 de março de 2020, resolveu que ficaram 
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cancelados eventos e reuniões presenciais, determinando que, 
sempre que possível, substituir por reuniões virtuais. E 
FOPEME acompanhou esta resolução. 

 

 

5ª Reunião do GAT  

Em 6 de maio de 2020 foi realizada a 5ª Reunião do GAT, em 
ambiente virtual. 

Na reunião, Mario Doria, Secretário Técnico do FOPEME, 
apresentou o Decreto n° 4546, abordado em capítulo especial 
deste documento, sobre o Grupo de Trabalho instituído para 
apresentar soluções para a retomada econômica do Estado, pós 
COVID-19. 

 

 

 

6° Ciclo de reuniões individuais do GAT por Comitê Temático 

De 22 a 24 de julho de 2020, a Secretaria Técnica implementou 
uma novidade, um ciclo de reuniões individuais com cada 
Comitê Temático e seus respectivos coordenadores, para dar 
mais celeridade no planejamento das reuniões ordinárias e 
plenárias do FOPEME. 
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Está claro para todos os Coordenadores, que no momento que 
se fizer necessário realizar reuniões conjuntas, o faremos. 

A título de curiosidade, o Fórum Nacional age dessa forma. 

 

 

23ª Reunião Plenária    

Em 28 de julho foi realizada a 23ª Reunião Plenária, em 
ambiente virtual. 

Tratou-se de uma reunião de prestação de contas das ações do 
semestre passado do Painel de Gestão dos Comitês Temáticos 
e da Secretaria Técnica, bem como proposta de ações para o 
próximo semestre, em temas que estão abordados no tópico 4 
deste relatório. 
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7° Ciclo de reuniões individuais do GAT por Comitê Temático 

De 20 a 23 de outubro de 2020, realizamos o ciclo de reuniões 
individuais com cada Comitê Temático e seus respectivos 
coordenadores, para planejamento da reunião ordinária de 27 
de outubro de 2020. 

45ª Reunião Ordinária    

Em 27 de outubro foi realizada a 45ª Reunião Ordinária dos 
Comitês Temáticos, em ambiente virtual. 

Tratou-se de uma reunião de apresentação do status das ações 
do Painel de Gestão de 2020, dos Comitês Temáticos e da 
Secretaria Técnica, em temas que estão abordados no tópico 
4 deste relatório. 
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8° Ciclo de reuniões individuais do GAT por Comitê Temático 

De 10 a 20 de novembro de 2020, realizamos o ciclo de reuniões 
individuais com cada Comitê Temático e seus respectivos 
coordenadores, para planejamento da reunião plenária de 24 
de novembro de 2020, com destaque para a instalação do Comitê 
Temático Educação e Capacitação Empreendedora. 

 

 

24ª Reunião Plenária    

Em 24 de novembro foi realizada a 24ª Reunião Plenária, em 
ambiente virtual. 

Tratou-se de uma reunião de prestação de contas das ações do 
semestre passado do Painel de Gestão dos Comitês Temáticos 
e da Secretaria Técnica, bem como proposta de ações para o 
próximo semestre, em temas que estão abordados no tópico 4 
deste relatório. 
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3 – Grupo de Trabalho para a Coordenação de Ações 
Estruturantes e Estratégicas para Recuperação, Crescimento 
e Desenvolvimento do Estado do Paraná 

Em 28 de Abril de 2020, o Governador Ratinho Junior publicou 
o Decreto n° 4546, instituindo Grupo de Trabalho para a 
Coordenação de Ações Estruturantes e Estratégicas para 
Recuperação, Crescimento e Desenvolvimento do Estado do 
Paraná, em resposta aos impactos relacionados ao Coronavírus, 
COVID-19 e definindo o Vice-Governador Darci Piana, como 
coordenador. 

Mario Doria, Secretário Técnico do FOPEME, foi requisitado 
para coordenar o tema Pequenas Empresas, do Grupo Setorial 
para Assuntos Econômicos (GAE), por Valdemar Bernardo Jorge, 
Secretário de Planejamento e Projetos Estruturantes, 
designado pelo Governador para assumir a coordenação e a 
Secretaria Executiva desse Grupo. 

Valdemar Bernardo Jorge, convidou para auxiliar o FOPEME no 
tema Pequenas Empresas, além da SEPL, as Instituições 
SEBRAE/PR, FIEP, FECOMÉRCIO, INVEST-PR, CORECON e JUCEPAR. 

Durante o mês de maio, Mario Doria participou das Reuniões 
virtuais diárias do GAE, enviou e-mail a todos os Integrantes 
das AMPEC associadas a FAMPEPAR solicitando sugestões de 
ações pontuais e imediatas, para ajudar às micro e pequenas 
empresas na retomada econômica pós COVID-19. e convocou uma 
série de reuniões com os Integrantes do Grupo do Tema 
Pequenas Empresas, para desenvolver as tarefas da primeira 
etapa, que culminou com a escolha das ações estratégicas. 

Escolha das Ações: 

1) A primeira tarefa foi estudar, analisar e preencher a 
intitulada Ficha 01 – Contextualização, onde se descreveu 
a situação atual das MPE, os gargalos existentes, se já 
existiam ações planejadas e em andamento, situação 
desejada, referências de boas práticas existentes, análise 
do ambiente (matriz FOFA) e as propostas de soluções para 
resolver os gargalos e aproveitar as oportunidades 
elencadas. 

2) A segunda tarefa foi o preenchimento da Ficha 02 contendo 
as 76 ações propostas, que resolveriam seus respectivos 
gargalos e a definição de ser onerosa / não onerosa para 
o Estado. Houve uma solicitação do Estado, para que fossem 
consolidadas e apresentadas até 10 ações do Tema Pequenas 
Empresas. Neste meio tempo o FOPEME levantou junto a 
FAMPEPAR, por meio das suas AMPEC as suas propostas de 
ações. As pessoas indicadas pela FAMPEPAR atenderam 
prontamente.     
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3) A terceira tarefa foi consolidar as propostas e preencher 
a Matriz de Priorização, avaliando a relação direta com o 
foco econômico, o impacto sócio econômico resultante de 
cada ação e sua viabilidade. As ações selecionadas foram: 

a. Implementar as ações do Manual SEBRAE/PR - Reinvente 
a sua Cidade - Da Crise a Oportunidade -  de modo 
que os municípios possam receber, tanto do Governo 
do Estado, quanto das entidades do setor produtivo 
um único produto de todas as iniciativas que serão 
construídas As ações aqui propostas através do Manual, 
resolverão, com toda certeza, os gargalos 
apresentados. SEBRAE-PR. 

b. Criar mecanismos urgentes, visando que o crédito seja 
concedido às empresas. Diante do volume demandado, 
as estruturas atuais não estão dando conta de atender 
a todas as solicitações. ACESSO AO CRÉDITO (FOPEME / 
FAMPEPAR). 

c. Eliminar ou reduzir demanda contratada com base no 
consumo para consumidores industriais de pequeno 
porte. COPEL (FOPEME / FAMPEPAR). 

d. SECRETARIA DA FAZENDA – SEFA (FOPEME / FAMPEPAR) 
Extinguir, diferir ICMS sobre produtos feitos com 
matéria prima comprovadamente reciclada, incluindo a 
Substituição Tributária. 

e. Antecipar as compras de registros de preços em vigor 
de MPE e EPP, privilegiando as compras locais / 
regionais, durante o período da pandemia – COVID-19. 
COMPRAS GOVERNAMENTAIS (FOPEME / FAMPEPAR). 

f. Sugerir que o Banco do Brasil isente a taxa de 
cobrança de inclusão de fornecedores no sistema 
Licitações-e, pelo período de 12 meses para as MPE 
registradas no Estado do Paraná. (PACTO PARA O 
FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, POR 
MEIO DE COMPRAS PÚBLICAS NO ESTADO DO PARANÁ) 
(SEPL/FOPEME, SEAP/DECON, PGE/PR, SEBRAE/PR, TCE-PR 
/ ESCOLA DE GESTÃO, IRB E FECOMÉRCIO). 

g. As Instituições Financeiras não poderão negar o 
empréstimo com base na existência de anotações de 
restrição ao crédito por parte dessas empresas, 
inclusive protesto e novas empresas, pois não possuem 
cadastro nessas Instituições. RETIRADA DE RESTRIÇÃO 
DE CRÉDITO (FOPEME / FAMPEPAR). 

h. Promover o crescimento socioeconômico a partir da 
ampliação do acesso aos mercados para produtos 



 10 

provenientes de oportunidades regionais do estado, 
por meio do fortalecimento das cadeias de valor 
sustentáveis e elaboração de um plano de promoção 
comercial, aumentando a visibilidade dos produtos 
vocacionados e estimulando exportações. PROGRAMA DE 
APOIO ÀS OPORTUNIDADES PARANAENSES (INVEST PR). 

i. Incluir nos processos licitatórios que, para serviços, 
aquisições de materiais (insumos) e obras em geral, 
os vencedores darão preferência para fornecedores e 
mão de obra local e regional. (SEPL) 

Durante os meses de junho e julho, a coordenação do Decreto 
n° 4546/2020 redistribuiu as ações transversais aos grupos 
de trabalho responsáveis pelo seu andamento, sendo que 
restaram 4 ações para o grupo de trabalho do tema Pequenas 
Empresas. 

 

 

 

 

4 – Atividades dos Comitês Temáticos do FOPEME em 2020 

Os Comitês Temáticos realizaram o encaminhamento dos 
diversos temas originados na Carta Paraná de 2017 e do Grupo 
de Trabalho COMEX, que serão expostos a seguir: 

 

4.1 - Comitê Temático Racionalização Legal e Burocrática 

A Plenária do FOPEME aprovou a conclusão das seguintes ações 
do primeiro semestre de 2020, que serão tratadas na próxima 
reunião do Subcomitê Estadual do CGSIM: 

 Simplificar o processo de abertura, alteração e baixa 
de empresas nos órgãos licenciadores estaduais, 
adequando à Lei Complementar Federal 123/06 e Lei 
Complementar Estadual 163/13: Junta Comercial do Paraná, 
Vigilância Sanitária do Paraná, Corpo de Bombeiros, 
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Prefeituras, Instituto Ambiental do Paraná, Receita 
Estadual e Receita Federal. 

 Apoiar municípios para aprimorar os atendimentos 
realizados na Sala do Empreendedor, estabelecendo 
termos de parceria visando promover programas de 
capacitação, oferta de linhas de créditos estaduais, 
apoio ao associativismo, entre outros. 

 Incluir no sistema integrador a renovação online das 
licenças previas (Saúde, Meio Ambiente etc.) via 
Empresa Fácil. A sua proposta é identificar, analisar 
e propor medidas visando à redução ou simplificação de 
obrigações impostas às microempresas e empresas de 
pequeno porte. 

Esse Comitê está aguardando os desdobramentos da aprovação 
da nova Lei Complementar, que substituirá a atual Lei 
Complementar Estadual n° 163/2013 e das próximas 
deliberações do Subcomitê CGSIM Estadual, para seguir com 
novas ações. 
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4.2 - Comitê Temático Tecnologia e Inovação 

Dentro da sua proposta de identificar, analisar e propor 
medidas para acesso a novas tecnologias e inovação de 
processos, produtos e serviços das micro e pequenas empresas, 
o Comitê desenvolveu as seguintes propostas: 

 Implementar nos municípios programas que favoreçam o 
estreitamento das relações Universidades / Instituição 
de Ciência e Tecnologia - Empresas fortalecendo o tripé 
educação - fomento - inovação. 

Paulo Parreira – SETI comentou que a Rede Estadual de 
CTI das IEES foi constituída. 

Comentou também a criação de 2 GT’s (Governança e 
Procuradoria jurídica) para padronização dos processos 
e documentação para ampliar a relação Universidades 
Estaduais/Empresa (para dar mais celeridade, segurança 
jurídica e transparência). 

Esta ação não foi concluída em 2020 e continuará em 
2021. 

 

 

 Estabelecer um amplo programa de capacitação / formação 
das micro e pequenas empresas e municípios, tais como: 
gestão da inovação, marco legal, fomento, elaboração de 
projetos e captação de recursos públicos e privados 
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para inovação. 

O modelo de capacitação para MPE, apresentado por 
Gilberto Lima, foi aprovado na 23ª Reunião Plenária, 
estando concluída a ação. 

Esse modelo está divulgado no Portal Paranaense na MPE 
e foi fruto de pesquisa nas instituições que fazem parte 
do FOPEME e nacionais, que já oferecem cursos de 
capacitação em assuntos relacionados a tecnologia e 
inovação; 

 

 Criar uma rede de pesquisa com ênfase nas vocações e 
potencialidades do território. 

O mapeamento do ecossistema de inovação no Paraná, 
apresentado por Marcos Thiesen, foi concluído com base 
na pesquisa realizada pelo SEBRAE e FIEP em 2018. Esta 
ação teve sua conclusão aprovada na 23ª Reunião Plenária. 

O mapa do ecossistema está divulgado no Portal 
Paranaense na MPE. 

A partir deste mapeamento é necessário evoluir com a 
criação de uma plataforma de acesso rápido pelos 
empreendedores paranaenses com previsão de 2021. 

 Para o primeiro semestre de 2021, além da primeira ação 
não concluída, é possível que sejam incorporadas ações 
dos projetos que tem raiz nas discussões do FOPEME, que 
estão sendo desenvolvidas pela SETI, em conjunto com a 
Vice Governadoria e SEPL para a retomada econômica do 
Estado. 

Esse tema, apresentado por Gilberto Lima, foi 
previamente aprovado na 24ª Reunião Plenária. 
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4.3 - Comitê Temático Investimento, Financiamento e Crédito 

Dentro do objetivo de identificar, analisar e propor medidas 
para facilitar o acesso das micro e pequenas empresas ao 
crédito bancário e outras fontes de financiamento, o grupo 
desenvolveu as seguintes propostas: 

 Ampliar a parceria das Sociedades de Garantia de Crédito 
com Instituições Financeiras, Prefeituras e Associações. 

Foi alterado o artigo 42 da Lei 163/2013. Desta forma 
o convênio entre FOMENTO e SGC Central foi elaborado e 
assinado em 2019. 

O recurso de R$ 10 milhões, a ser utilizado na parceria, 
já foi destacado pelo Conselho do FDE, sendo a 
realização da despesa prevista no orçamento de 2020. 

Esta ação, apresentada por Fabiano Reimann, foi 
aprovada na 23ª Reunião Plenária, estando concluída a 
ação. 

 Acompanhar o Regramento do Fundo de Aval Garantidor das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Paraná – 
FAG/PR, Fundo de Capital de Risco do Estado do Paraná 
– FCR/PR e o Fundo de Inovação das Microempresas. 

Conforme apresentado por Fabiano Reimann na 23ª Reunião 
Plenária e por Eduardo Murro na 24ª Reunião Plenária, 
o regramento do FAG foi concluído em 2019. O regramento 
do FIME e FCR estão elaborados com previsão de entrega 
em 2021. 

 Ampliar a política de microcrédito da Fomento Paraná. 

Fabiano Reimann apresentou os resultados desta ação, 
onde em 2019 foram liberados mais de R$ 55 milhões em 
microcrédito, sendo que o Banco da Mulher impulsionou 
ainda mais a procura. 

Esta ação teve sua conclusão aprovada na 23ª Reunião 
Plenária. 

 Na 24ª Reunião Plenária, foram aprovadas as seguintes 
ações, apresentadas por Eduardo Murro: 

o Programa Paraná Mais Emprego – Banco do 
Empreendedor com equalização em taxas de juros de 
até 5,0 pontos percentuais ao ano em Linhas de 
Crédito voltadas para: 

PD&I (2,0 e 3,0 p.p. a.a.); 
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Produção e Consumo Sustentáveis (1,0 e 2,0 p.p. 
a.a.); 

Turismo (2,0 e 3,0 p.p. a.a.); 

Microcrédito (5,0 p.p. a.a.). 

o Ampliar o número de parcerias entre a FOMENTO 
PARANÁ e Municípios para a equalização de taxas de 
juros de operações de crédito realizadas pela 
FOMENTO PARANÁ. 

Atualmente, há 3 convênios vigentes, com 
equalização de taxas de juros de 6,0 p.p. ao ano, 
podendo, em alguns casos, obter a equalização da 
totalidade dos juros. Aumentar a oferta de opções 
de garantia através da operacionalização do 
Convênio entre FOMENTO e SEBRAE, pelo uso do Fundo 
de Aval às Micro e Pequenas Empresas (FAMPE) para 
operações realizadas pela FOMENTO PARANÁ. 

O uso do FAMPE como garantia em operações de 
crédito está sendo estudado internamente pela 
FOMENTO PARANÁ para ser operacionalizado e 
possibilitar uma nova alternativa de garantia. 

o Aumentar a presença da FOMENTO PARANÁ nos 
Municípios do Estado do Paraná por meio de 
parcerias com correspondentes, agentes através de 
convênios com associações e prefeituras. 

 Atualmente, estamos presentes em 255 
municípios no Estado do Paraná, com 317 
pontos de atendimento, destes 92 
correspondentes (instituições PJ) e 225 
prefeituras; 

 Expectativa de aumento da presença de 
atuação em 300 municípios, com a devida 
manutenção, bem como aumento das parcerias 
com correspondentes 

 Espera-se também, intensificar a oferta de 
crédito por meio de atendimento via digital.  
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4.4 - Comitê Temático Acesso a Mercados 

Dentro do seu objetivo de identificar, analisar e propor 
medidas para facilitar o acesso das micro e pequenas empresas 
às compras públicas, aos mercados externo e interno, e à 
cadeia produtiva das grandes empresas, o Comitê desenvolveu 
as seguintes propostas, apresentadas por Cleverson Neri, que 
tiveram sua conclusão aprovada na 23ª Reunião Plenária: 

 Adequar os editais à lei complementar 123/2006 e 
147/2014, para aumentar a participação das micro e 
pequenas empresas nas compras públicas do estado. 

Com os editais adequados, houve a redução das licitações 
desertas, por meio da divulgação e capacitação de 
fornecedores, inclusive por meio da transmissão online 
dos certames. O resultado foi de 9 pregões presenciais, 
fomentando a economia local. Ex. Londrina com mais de 
10 participantes. 

 Incentivar a utilização do site Compras Paraná, na 
divulgação das boas práticas em compras públicas. 

O site de Compras Paraná, integrado ao site da 
Administração, está preparado para receber a divulgação 
das boas práticas em compras públicas.  

Em andamento também a integração do site do Compras 
Paraná com os módulos de compras do site do SEBRAE 
Paraná. 

 Elaborar Estudo Técnico do Planejamento de Compras 
Públicas do Estado do Paraná. 

O estudo foi discutido e validado com Cryslaine (TCE) 
e Zanin (Sebrae) e concluído em 2019. 

 

O GT COMEX teve o andamento da sua ação aprovada na 24ª 
Reunião Plenária: 

 Repassar todo o processo de exportação de pequenos 
negócios, para levantar os gargalos e buscar soluções, 
por meio da elaboração de um processo de exportação. 

Na 23ª Reunião Plenária, Klaus Rotman - CORREIOS 
comentou que um dos principais gargalos, que é a falta 
de informações sobre como exportar, com base nas 
pesquisas realizadas pela FIEP e FGV em 2018.  

E na 24ª Reunião Plenária, informou que concluiu todas 
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as atividades previstas e que foram aprovadas nessa 
Plenária: 

o Levantamento do total de empresários exportando no 
PR - ano 2019 e primeiro bimestre 2020;   
        

o Divulgação das soluções, das estratégias e da 
fanpage no Facebook;  

      

o Disseminação da aplicação da metodologia da trilha 
exportadora entre o empresariado paranaense, por 
meio de diversas lives conduzidas pela FIEP, 
CONAMPE e CORREIOS.       
  

  
    

4.5 - Comitê Temático Educação e Capacitação Empreendedora 

Na 24ª Reunião Plenária foi instalado o Comitê Temático 
Educação e Capacitação Empreendedora formado pela SEJUF, 
como coordenador de governo, SEAP – Escola de Gestão como 
suplente de governo, SENAC como coordenador da iniciativa 
privada e SENAI como suplente da iniciativa privada, com 
apoio técnico do SEBRAE/PR. 

O objetivo deste Comitê é de identificar, analisar e propor 
medidas para ampliar as oportunidades de capacitação para as 
micro e pequenas empresas, com a perspectiva de disseminação 
e compartilhamento da informação por meio de redes de 
relacionamento. 

Rodrigo Rosalem - SENAC apresentou proposta de ação para ser 
desenvolvida no primeiro semestre de 2021, aprovada nessa 
reunião plenária: 

 Diante do contexto desafiador de novas oportunidades de 
trabalho x habilidade/competência exigida pelo mercado 
atual, faz-se necessário despertar o desejo de 
empreender nos jovens, através da preparação técnica e 
desenvolvimento do comportamento empreendedor. 
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Público alvo: Jovens que tem potencial para empreender 
em negócio próprio. 

Pontos importantes para novo planejamento: 

o Atendente da Agência do Trabalhador deve estar 
capacitado/preparado para identificar o perfil 
empreendedor no público atendido; 

o Não deve haver sobreposição de ações já realizadas 
pela Sala do Empreendedor (atendimento ao MEI); 

o Planejamento das ações contemplará: identificação 
das afinidades peculiares a cada potencial 
empreendedor; desenvolver habilidades e 
competências socioemocionais; conhecimento de 
gestão empresarial para construir um negócio 
sustentável; 

o App Paraná Serviços: potencial ferramenta de 
acessos aos profissionais. 

Ricardo Opolz - SEJUF sugeriu que na primeira reunião interna 
do Comitê Temático sejam levados em consideração os seguintes 
pontos: 

 Conhecer os gargalos existentes nas Agências do 
Trabalhador da região metropolitana de Curitiba, 
escutando o relato do sr. Rafael, responsável dessa 
região. 

 Fazer reunião com a Celepar para conhecimento do 
aplicativo Paraná Serviços por este Comitê. 
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4.6 - Comitê Temático Assuntos Tributários e Legislativos 

Este Comitê tem como objetivo encaminhar e acompanhar junto 
às esferas estadual e federal, propostas de alterações na 
legislação, de demandas de interesse das microempresas e 
empresas de pequeno porte paranaenses. Em 2020 não houve 
demandas para o mesmo. 

 

 

 

5 – Compras Governamentais 

5.1 – Acordo entre Tribunal de Contas, FOPEME e SEBRAE/PR 

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE/PR, por força 
do acordo celebrado com FOPEME e SEBRAE/PR, tem realizado a 
capacitação de jurisdicionados do TCE, funcionários públicos 
estaduais e municipais, desde 2012, no formato presencial e 
à distância: 

           Ver 2019 e 2020 

 

 

 

 

 

O atual acordo venceu em 2020 e está 
sendo renovado para vigência no 
período de 2021-2022. 

 

 

5.2 – Tarifa do Banco do Brasil  

Em 3 de junho de 2020, Valdemar Bernardo Jorge, Secretário 
de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes e Vitor 
Roberto Tioqueta, Diretor Superintendente do SEBRAE/PR 
entregaram Ofício a Fabricio Reis, Superintendente de Varejo 
do Banco do Brasil, solicitando: 

 • Isenção da taxa de cobrança de inclusão de fornecedores 
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no sistema e-Licitações do Banco do Brasil, pelo período de 
12 meses, para as MPE registradas no Estado do Paraná; 

• Criação de uma força de trabalho para auxiliar na adesão 
ao sistema eletrônico pelos municípios do estado; 

• Criação de uma cartilha simplificada a ser divulgada no 
site, explicando os procedimentos de isenção para todas as 
MPE do Estado do Paraná. 

Esta solicitação foi decorrente da ação “Sugerir que o Banco 
do Brasil isente a taxa de cobrança de inclusão de 
fornecedores no sistema Licitações-e, pelo período de 12 
meses para as MPE registradas no Estado do Paraná.  

 

 

 

5.3 TCE-PR Manual de Licitações 

Lançado em agosto de 2017, O Manual de Licitações do Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná teve mais um bloco atualizado, 
dedicado à modalidade Pregão. Agora a publicação conta com 
três módulos. Os demais abordam o Estatuto da Micro e Pequena 
Empresa e o Sistema de Registro de Preços. O lançamento do 
bloco sobre Pregão foi feito pela Escola de Gestão Pública 
do TCE-PR em dezembro 2019, durante o Curso de Formação de 
Pregoeiros. 

O Manual de Licitações é resultado de parceria entre o TCE-
PR, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado 
do Paraná (Sebrae-PR), a Secretaria de Estado Planejamento 
e Projetos Estruturantes e o Fórum Permanente das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado do Paraná 
(FOPEME). O manual contribuiu para orientar os gestores e 
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servidores públicos sobre a maneira correta de efetuar as 
compras e contratações de serviços. 

O conteúdo do Manual de Licitações foi preparado por 
servidores do TCE-PR. Já o Jogo de Licitações, que integra 
a publicação, teve a metodologia desenvolvida por 
profissionais do Sebrae-PR. Esse jogo, que tem sido utilizado 
nas Oficinas de Licitações promovidas pela EGP, apresenta as 
principais questões na forma de um jogo, o que torna o 
aprendizado lúdico e divertido. 

 

 

 

 

 

6 – Nova Lei Complementar Estadual, que irá revogar a atual 
LC 163/2013 

Por orientação da PGE-PR, foi redigida a minuta da nova Lei 
Complementar Estadual, que irá revogar a Lei Complementar n° 
163/2013. 

Em outubro de 2020, foi concluída a redação do capítulo de 
Inovação. 
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Está em fase de discussão e validação, o texto relativo ao 
capítulo de compras governamentais. 

A minuta da lei deverá ser encaminhada a Casa Civil no 
primeiro trimestre de 2021.  

 

 

 

 

7 – Sistema de Comunicação do FOPEME com os Territórios 
paranaenses 

A Secretaria Técnica, no Painel de Gestão, tem uma ação de 
criar um sistema de comunicação entre os Territórios e o 
FOPEME e vice-versa. Em 2019, após a Secretaria Técnica ter 
rodado as principais regiões do Estado para divulgar o Fórum 
em eventos promovidos pelo SEBRAE/PR, comprovou a 
necessidade de se criar tal sistema. 

Em 2020, com o auxílio de Alfredo Distler do SEBRAE/PR, foi 
mapeado e desenhado todo processo de comunicação do Fórum, 
resultando em 3 fluxos principais, que foram apresentados 
por Amberson Silva, do SEBRAE/PR e integrante da Secretaria 
Técnica, e aprovados na 24ª Reunião Plenária do Fórum. 

Em 2021 será iniciada a implementação dos fluxos, de forma 
gradativa em todos os Territórios.   
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8 – Taxa do Corpo de Bombeiros para os Microempreendedores 
Individuais 

Em função das discussões da geração indevida do boleto de 
cobrança do MEI, surgiram diversas solicitações, para que o 
FOPEME intervisse junto ao Corpo de Bombeiros, para resolver 
essa situação. 

Em razão disso o Secretário de Planejamento e Projetos 
Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge, Presidente do Fórum, 
provocou uma reunião da Junta Comercial, Corpo de Bombeiros 
e Celepar, para verificar a possibilidade da correção dessa 
anormalidade. Em 10/12/2020 reuniram-se FOPEME, Corpo de 
Bombeiros e Celepar, em reunião virtual solicitada pelo Fórum, 
onde participaram técnicos dessas Entidades, para verificar 
e chegar a uma solução viável. 

Como resultado Celepar apresentou o escopo do projeto de 
automatizar o processo de isenção de guia de pagamento (GRPR) 
da taxa de vistoria junto ao Corpo de Bombeiros para o MEI 
(Microempreendedor Individual), sendo que até o final da 
primeira semana de janeiro de 2021, está prevista a 
implementação da emissão da GRPR com aviso de isento, até a 
passagem do processo automatizado previsto para março de 
2021. 
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9 – Portal Paranaense da Micro e Pequena Empresa e Portal 
FOPEME 

As páginas WEB do FOPEME e do Portal Paranaense da Micro e 
Pequena Empresa foram totalmente reformuladas, pela CELEPAR, 
coordenado por Alfredo Reimann, tornando mais simples o 
processo de busca dos diversos temas. 

Em março de 2020, iniciamos um processo de atualização e 
simplificação das 150 páginas existentes e eliminação de 
páginas quebradas e melhoria no layout dos banners fixos e 
rolantes. 

Resultado do trabalho: 

 Redução de 36 para 22 páginas 

 Redução de 353 para 98 links WEB, com a  

 Eliminação de 202 links inexistentes 
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10 - Atos Normativos durante COVID-19 

Desde a segunda quinzena de março de 2020, o FOPEME tem 
divulgado na sua página os atos normativos do Paraná e do 
Governo Federal durante o período do COVID-19, que tinham 
relação ao ambiente de negócios do nosso Estado. 

 

 

 

 

11 - Linha do Tempo com as Entregas realizadas em 2020 

Recentemente atualizamos a Linha do Tempo do Fórum, com as 
entregas realizadas em 2020. 
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12 – Fundo de Aval do Estado do Paraná – FAG 

Em junho de 2020, a Fomento Paraná começou a oferecer linhas 
de crédito com utilização do FAG como garantia, por exemplo, 
a Linha de Capital de Giro Fomento Turismo. 

 

 

 

 

 

13 – Outras participações do FOPEME em eventos 

Durante o ano de 2020 a Secretaria Técnica do FOPEME 
participou de inúmeros eventos virtuais promovidos por 
diversas Entidades que compõem o Fórum: 

 Escola de Liderança 

o Programa Diálogos – da primeira à oitava edição 

 SEBRAE/PR 

o Diversas participações no Líderes em Movimento 
online 

o Polo Nacional de Liderança com abertura de Sugata 
Mitra – em outubro 
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o Feira do Empreendedor 2020 – em novembro 

o As Compras públicas e o fomento às micro e pequenas 
empresas – em dezembro 

 CONAMPE 

o Série CONAMPE Responde de abril a novembro 

o Série CONAMPE Debate de julho a outubro 

o XVII Convenção Nacional da MPE em dezembro 

o Programa PEAC Maquininhas em dezembro 

 Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas – 
Brasília - 2ª Reunião Ordinária de 2020  

 

 

 

 

14 - Frequência dos Integrantes do FOPEME nas Reuniões 

A frequência às Reuniões Ordinárias e Plenárias de 2020, 
medida em percentual, dos Entes públicos e privados, 
Integrantes do FOPEME, foi: 

ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 

Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos 
Estruturantes - SEPL: 100% 

Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA: 33% 

Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior – SETI: 67% 

Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho - SEJUF: 
33% 

Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento – 
SEAB: Não participou 

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – 
SEAP: 67% 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do 
Turismo - SEDEST: Não participou 
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Agência de Fomento do Paraná S.A. – FOMENTO PARANÁ: 67% 

Instituto de Tecnologia do Paraná – TECPAR: 67% 

Junta Comercial do Paraná – JUCEPAR: Não participou 

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE: 33% 

Banco do Brasil – BB: 33% 

Caixa Econômica Federal – CEF: Não participou 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios: 67% 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI: Não 
participou 

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 
– IPARDES: 33% 

INICIATIVA PRIVADA 

Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e 
Empreendedores Individuais – CONAMPE: 100% 

Federação das Indústrias do Estado do Paraná – FIEP: 67% 

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná 
– FECOMERCIO-PR: 100% 

Federação da Agricultura do Estado do Paraná – FAEP: Não 
participou 

Federação das Associações Comerciais e Empresariais do 
Estado do Paraná – FACIAP: Não participou 

Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas e 
Empreendedores Individuais do Estado do Paraná – FAMPEPAR: 
100% 

Federação das Micro e Pequenas Indústrias do Estado do Paraná 
– FEMPIPAR: 33% 

Federação e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná 
– FECOPAR: Não participou  

Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas 
de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do 
Estado do Paraná – SESCAP-PR: 33% 

Associação dos Municípios do Paraná – AMP: Não participou 
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Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná – 
SEBRAE-PR: 100% 

Associação Comercial do Paraná – ACP: 33% 

Associação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do 
Oeste do Paraná – AMIC: 33% 

Associação de Micro e Pequenas Empresas de Maringá e Região 
– AMPEC-MICROMAR: 33% 

Associação das Micro e Pequenas Empresas e dos 
Microempreendedores Individuais de Curitiba e Região 
Metropolitana – MICROTIBA: 67% 

Coordenação dos Territórios: Não participou 

SGC CENTRAL - Sociedade Garantidora de Crédito: 33% 

 

 

 

 

15 – Equipe do FOPEME 

PRESIDÊNCIA 

 Valdemar Bernardo Jorge – Secretário de Planejamento e 
Projetos Estruturantes e Presidente do Fórum Permanente 
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado 
do Paraná 
 

SECRETARIA TÉCNICA 

 Mario José Doria da Fonseca – Secretário Técnico do 
Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do Estado do Paraná - FOPEME 
 

 Amberson Bezerra da Silva – Coordenador Estadual de 
Políticas Públicas do SEBRAE/PR 
 

 Paulo Roberto Freitas da Silva – Consultor do SEBRAE/PR 
para o FOPEME. 
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COORDENAÇÃO DOS COMITÊS TEMÁTICOS 

 Ademir Lodis - Representante Suplente da Iniciativa 
Privada do Comitê Temático Investimento, Financiamento 
e Crédito 
 

 Alberto Ricardo Opolz - Representante Titular do 
Governo do Comitê Temático Educação e Capacitação 
Empreendedora 
 

 Alessandro Baum - Representante Suplente do Governo do 
Comitê Temático Investimento, Financiamento e Crédito 
 

 Aline Albano Justus - Representante Suplente do Governo 
do Comitê Temático Educação e Capacitação Empreendedora 
 

 Aline Stock Grisard - Representante Suplente do Governo 
do Comitê Temático Assuntos Tributários e Legislativos 
 

 Amberson Bezerra da Silva – Consultor designado pelo 
SEBRAE/PR para acompanhar tecnicamente os Comitê 
Temáticos Racionalização Legal e Burocrática e 
Investimento, Financiamento e Crédito 
 

 Aristides Mossambani - Representante Titular da 
Iniciativa Privada do Comitê Temático Acesso a Mercados 
 

 Cleverson Neri - Representante Suplente do Governo do 
Comitê Temático Acesso a Mercados 
 

 Denyze Cristina Lorenzon Rückl - Representante Titular 
da Iniciativa Privada do Comitê Temático Educação e 
Capacitação Empreendedora  
 

 Eduardo Luiz Gabardo Martins - Representante Suplente 
da Iniciativa Privada do Comitê Temático Acesso a 
Mercados 
 

 Ercílio Santinoni - Representante Titular da Iniciativa 
Privada do Comitê Temático Racionalização Legal e 
Burocrática 
 

 Fabiano Kormann Reimann - Representante Titular do 
Governo do Comitê Temático Investimento, Financiamento 
e Crédito 
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 Gilberto Passos Lima - Representante Suplente do 
Governo do Comitê Temático Tecnologia e Inovação  
 

 Giovana Chimentão Punhagui - Representante Suplente da 
Iniciativa Privada do Comitê Temático Educação e 
Capacitação Empreendedora  
 

 Jonas Bertão - Representante Titular da Iniciativa 
Privada do Comitê Temático Investimento, Financiamento 
e Crédito 
 

 Juliana Schvenger - Consultora designada pelo SEBRAE/PR 
para acompanhar tecnicamente o Comitê Temático Acesso 
a Mercados 
 

 Letícia Yumi de Rezende - Representante Suplente da 
Iniciativa Privada do Comitê Temático Assuntos 
Tributários e Legislativos 
 

 Marcos Pupo Thiesen - Representante Titular da 
Iniciativa Privada do Comitê Temático Tecnologia e 
Inovação  
 

 Maria Carmen Albanske - Representante Titular do 
Governo do Comitê Temático Acesso a Mercados 
 

 Mario José Dória da Fonseca - Representante Suplente 
do Governo do Comitê Temático Racionalização Legal e 
Burocrática 
 

 Milton Kubicke Rech - Representante Titular do Governo 
do Comitê Temático Educação e Capacitação 
Empreendedora. 
 

 Paulo Renato Parreira - Representante Titular do 
Governo do Comitê Temático Tecnologia e Inovação  
 

 Pedro Donato Skraba - Representante Titular da 
Iniciativa Privada do Comitê Temático Assuntos 
Tributários e Legislativos 
 

 Rafael Calil Trevisan - Representante Suplente da 
Iniciativa Privada do Comitê Temático Tecnologia e 
Inovação 
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 Rodrigo Sepulcri Rosalem - Representante Titular da 
Iniciativa Privada do Comitê Temático Educação e 
Capacitação Empreendedora 
 

 Sandra Cristina Brasil Toloto - Representante Suplente 
da Iniciativa Privada do Comitê Temático Educação e 
Capacitação Empreendedora   
 

 Sebastião Motta – Representante Titular do Governo do 
Comitê Temático Racionalização Legal e Burocrática 
 

 Sonia Shimoyama - Consultora designada pelo SEBRAE/PR 
para acompanhar tecnicamente o Comitê Temático Educação 
e Capacitação Empreendedora 
 

 Weliton Perdomo - Consultor designado pelo SEBRAE/PR 
para acompanhar tecnicamente o Comitê Temático 
Tecnologia e Inovação 
 

 Yukiharu Hamada - Representante Titular do Governo do 
Comitê Temático Assuntos Tributários e Legislativos 
 
 

 

 

11 de dezembro de 2020 

SECRETARIA TÉCNICA DO FOPEME 


