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REGISTROS DA REUNIÃO 
 

 
ABERTURA 
 

Valdemar Bernardo Jorge, Secretário de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes e Presidente do 
FOPEME, deu as boas-vindas a todos e colocou o panorama geral do Estado, comentando: 

 A importância da vacina para toda a população, bem como os cuidados básicos de uso de máscaras, 
álcool e distanciamento social; 

 A vacinação tem ocorrido de domingo a domingo, dando fluidez a esse processo; 
 Os nossos pequenos empresários tem sido muito prejudicados em razão da pandemia e dos 

inúmeros decretos, que nenhum de nós gostamos que os mesmos aconteçam, mas decretos que 
limitam a abertura dos estabelecimentos; 

 Tem participado de inúmeras reuniões na Casa Civil, com secretários de diversas pastas, buscando 
encontrar medidas alternativas, para pode ajudar as micro e pequenas empresas, na mesma linha 
do governo federal, de buscqr soluções para ajudar os micro e pequenos empresários; 

 Vamos ter hoje a nossa pauta, mas antes gostaria de ouvir as Entidades presentes na reunião, sobre 
as demandas que as mesmas tem. O Governo do Estado está buscando com o secretário René 
destinar uma parte dos recursos do Fundo de Combate à Pobreza (R$ 50 milhões), para ajudar os 
micro e pequenos empresários, por exemplo empresas de transporte de passageiros, vans, ônibus 
escolares que se encontram paralisadas, além de bares, restaurantes, lanchonetes, agentes de 
viagens, operadores de turismo, empresas de eventos, sonorização, iluminação, filmagens. 
Também, estão sendo solicitados recursos do Governo Federal, bem como do nosso Tesouro do 
Estado, para poder, através dos fundos que existem, propor a utilização desses recursos para 
auxílio emergencial desses pequenos empresários, que estão aí com as suas atividades paralisadas.  

 O número de pequenas empresas é grande no Estado do Paraná, mas pensa-se em dar esse auxílio 
emergencial nos moldes estabelecidos pelo Governo Federal, para alguns setores específicos que 
estão com muita dificuldade, por 2 a 4 meses, de acordo com as possibilidades de caixa das 
empresas. Sabemos que alguns setores estão conseguindo trabalhar, por exemplo oficinas 
mecânicas. 

 O Estado está construindo esse projeto e pretende concluí-lo na próxima semana. 
 Alguns setores estão solicitando dilação de prazos e parcelamento de tributos, de isenções de 

certidões negativas. 
 Trabalhando num programa de retomada da economia, ajudando um pouquinho a retornar para a 

população os tributos que são arrecadados. 
 Retomar o aplicativo Paraná Serviços, disponibilizado pela SEJUF, para que as pessoas possam 

divulgar seus trabalhos para a comunidade utilizar. Pode ser uma alternativa muito boa para a 
retomada. Soliciou para divulgar esse aplicativo. 

 
Ercílio Santinoni, presidente da CONAMPE e FAMPEPAR, comentou que realmente é um momento que não 

está fácil para o pequeno e principalmente dessas categorias de bares, lanchonetes, academias, escolas. São 
setores que tem reinvidicado muito perante e a nossa Entidade também, que se preveja algum auxílio. 
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Ficamos feliz com a sua inciativa, que com certeza a levou ao Governador, e a essa boa recepção dos 
problemas. Ficamos contente com o seu trabalho. 

 
Nesse momento é importante que a FOMENTO PR tenha condições de chegar esses recursos para esse 

pessoal, pois em épocas normais os pequenos empresários tem dificuldades de conseguir crédito e nesse momento 
mais difícil ainda e nem é recebido nos bancos, como uma empresa rentável, pois o gerente já o vê como uma 
pessoa que não vai conseguir pagar. 

 
Todos estão preocupados com o desenvolvimento dos pequenos e esses pequenos só vão poder continuar, 

e só vão poder pagar suas contas, suas dívidas, se for assistido no momento. 
 
Pegar parte desses fundos que existem de garantias e fazer chegar o empréstimo para os pequenos, 

inclusive fazer a prorrogação do início de pagamento, pois muitos pegaram dinheiro e agora tem que pagar e 
continuam com dificuldades. 

 
Entendemos que as coisas vão caminhar bem, mas é só esses meses. Prova disso é que em janeiro e 

fevereiro tivemos uma tranquilidade maior face aos resultados de geração de empregos e da arrecadação. Vale à 
pena fazer esse programa proposto por Valdemar e com certeza será muito bom para os pequenos e o Estado não 
vai perder com isso. 

 
Comentou também, que irá fazer uma reunião com o seu pessoal, para levantar mais algumas informações 

e passar ao Mario Doria, Secretario Técnico do Fórum. Agradeceu pela preocupação do Secretário Valdemar Jorge. 
 
Secretário Valdemar Jorge completou o elogio de Ercílio Santinoni a FOMENTO, que foi definido em reunião 

de conselho daquela Instituição, a prorrogação, por dois meses, do prazo das parcelas de pagamento vencidas 
recentemente e que já há um estudo sobre a ampliação desse prazo, tendo em vista que a pandemia ainda vai 
demorar mais do que o previsto. 

 
Sergio Wosniack da AMIC Cascavel, solicitou que o Secretário dê uma atenção especial sobre o pedágio de 

Toledo. 
 
Ademir Lodis da AMPEC Matinhos, coloca a dificuldade de formalizar profissionais de serviços. 
 
Ricardo Opolz da SEJUF, comentou que na última pauta da reunião, será comentado sobre a retomada do 

aplicativo Paraná Serviços. Comentou que sempre defendeu a retomada do aplicativo, uma ferramenta 
fundamental e pouco utilizada. 

 
Comentou também que o aplicativo irá interagir com a Agência do Trabalhador. Quando o trabalhador 

chega e não consegue uma vaga, ele é conduzido à sala de inovação da Agência, onde terá toda uma preparação 
técnica para poder empreender o seu próprio negócio e divulga-lo no aplicativo. 

 
Secretário Valdemar Jorge completou que no projeto, em parceria com a SEJUF, SEBRAE, SENAI e SENAC, 

que as pessoas possam ser qualificadas, ligando para SENAI e SESI, se a vocação for para a indústria, SENAC, no 
comércio, SENAR, na agricultura e SEBRAE, para empreender. E se as pessoas puderem ter essa qualificação no 
curto prazo e já começar a prestar seus serviços, terá condições de se manter.    

 
Amberson Silva, do SEBRAE, cumprimentou a todos e comentou que tem acompanhado as ações do 

Secretário Valdemar Jorge nas redes sociais. Comentou também que anotou as demandas de Ademir Lodis da 
AMPEC Matinhos e que já a encaminhou para Giancarlo Prado, contratado do SEBRAE junto ao Empresa Fácil para 
tratamento. 

 
Na sequência informou que o SEBRAE, em parceria com a FOMENTO PR, concluiu a capacitação de mais 

133 agentes de crédito, atendendo uma demanda dos prefeitos reeleitos de reinclusão de novos agentes, para dar 
vazão ao crédito disponivel da FOMENTO. Estamos divulgando as linhas do programa Recupera Paraná e como 
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exemplo, um mecanismo muito forte é o fundo de aval da Sociedade Garantidora de Crédito, onde o prefeito de 
Curitiba aportou R$ 10 milhões, alavancando R$ 100 milhões em crédito. O próprio Governo do Estado, em 2020, 
fez um aporte de R$ 15 milhões e que alavancou R$ 150 milhões. E tem o problema dos empresários não saberem 
o que é uma SGC. Vamos necessitar que as Entidades do FOPEME divulguem as SGC. Valdemar Jorge complementa 
que rapidamente se consegue implantar, pois tratar-se de um sistema consolidado e já há uma resposta positiva 
da sociedade.   

 
Falou do novo programa, o Balcão Finanças, que faz uma análise antes do empresário chegar nas 

Instituições Financeiras, para ver se o mesmo está apto para tomar o crédito e se ele não está apto, já é dada 
consultoria para que ele possa estar apto. Com isso, está municiando o programa de pré e pós crédito, visando que 
o empresário mantenha a sua sustentabilidade. 

 
Também concorda que alguns setores não estão tendo incentivos e sugere pesquisar quais são esses 

setores e criar linhas de crédito para os mesmos, a exemplo a linha que FOMENTO criou para empresários de vans. 
Colocou também a importância das Prefeituras aportarem recursos nas Sociedades de Garantia de Crédito, para 
beneficiar aquele empresário que não dispõe de aval. 

 
O Secretário Valdemar Jorge diz que Amberson colocou bem a questão das Sociedades de Garantia de 

Crédito, pois ampliam a tomada de crédito, bem como a equalização de juros, também essencial. Vê a necessidade 
de apresentar um estudo ao Governador Ratinho Jr. da eficiência que tem a Sociedade Garantidora de Crédito, 
para ampliar a ogerta de crédito, bem a questão dos subsídios, da equalização de juros, pois as pessoas não 
perceberam a força que é as micro e pequenas empresas de uma maneira geral. Os recursos disponibilizados são 
tão bons que já se esgotaram. Já tivemos tantas políticas de estado e talvez não tão aderentes quanto este, porque 
hoje a demanda é muito alta. Temos que apresentar a demanda e mostrar que estamos atendendo uma parte 
pequena dessa demanda, bem como  demanda reprimida que nós temos. Solicitou a Amberson, que coloque 
rapidamente essa proposta no papel, para que ele possa também de forma rápida apresentar ao Governador. 

 
Secretário Valdemar Jorge, colocou outro ponto. Nos estudos feitos pelo setor de Planejamento do Estado, 

ele percebe uma necessidade muito grande de desenvolver as potencialidades regionais. Está em fase de 
formatação um programa que se chamará Paraná Produtivo, que vai aumentar a produtividades das pequenas 
empresas paranaenses, dividindo o Estado em algumas regiões que ainda não tem um sistema de governança 
regional, um plano regional de desenvolvimento e queremos fazer mais oito regiões, grande regiões que ainda não 
tem o plano de desenvolvimento, como por exemplo Maringá que tinha o Masterplan, o CODEM, em Cascavel o 
Oeste Desenvolvimento e várias outras regiões não tem esse plano regional de desenvolvimento. Foram separados 
R$ 8 milhões para desenvolver esse plano para as regiões onde não tem, faze audiências públicas, para que a 
sociedade civil organizada, governo, universidades, possam se unir para a construção desse plano. Depois de 
construir o plano formar a governança, um conselho de desenvolvimento, para o possa colocar esse plano em ação. 
Que contar muito com todos dom FOPEME. 

 
Secretário Valdemar sugere fazer uma reunião exclusiva sobre Paraná Produtivo, para que os membros do 

FOPEME conheçam o plano, que contém uma base de dados, tais como quantidade de empresas, número de 
funcionários, setores produtivos, número de empregos, evasão de jovens dos municípios, ou seja, a partir da base 
de dados do Estado teremos um diagnóstico, para poder entender para onde o Estado está caminhando, para 
facilitar o FOPEME, a todos nós, para criar políticas públicas para que as micro e pequenas empresas possam gerar 
empregos e manter os jovens nas suas cidades. 
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COMITÊ TEMÁTICO RACIONALIZAÇÃO LEGAL E BUROCRÁTICA 
AÇÃO EM ANDAMENTO 
 
Ercílio Santinoni, coordenador privado desse Comitê, trouxe notícias do que está acontecendo no Fórum 

Naciona. 
 
Apresentou comentou sobre a ação que esse CT desenvolverá nesse semestre: 
 

 Revisar os capítulos da LC123/2006, visando incorporar melhorias para MEI 
 
Por solicitação do Fórum Permanente aos seus membros, este CT irá redigir proposta dos membros do 
FOPEME para alteração da reforma tributária e dos capítulos da LC 123/2006, referente ao 
microempreendedor individual. 

 
 
 

COMITÊ TEMÁTICO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
AÇÃO EM ANDAMENTO 
 

Paulo Parreira, coordenador público deste CT, apresentou a seguinte ação: 
 
 Implementar nos municípios programas que favoreçam o estreitamento das relações Universidades – 

Instituição de Ciência e Tecnologia – Empresas, fortalecendo o tripé educação – fomento – inovação, 
detalhado na respectiva ficha de marcos críticos e incluindo os seguintes programas focados em MPE, 
destacando: 

o Paraná mais orgânico 4.0 – Apoiar o crescimento da produção de alimentos orgânicos em micro 
e pequenas propriedades e agroindústrias da agricultura familiar do estado do Paraná, por 
meio da inovação tecnológica, do acesso ao selo de conformidade orgânica e do fomento à 
estratégia de comercialização, coletivas e inovadoras, incentivando novos negócios; 

o NAMPE - Núcleo de atendimento integral aos MEI e MPE - prestar consultoria e treinamento 
de gestão aos MEI e MPE paranaenses, para enfrentamento da crise gerada pela pandemia, 
para estímulo ao seu desenvolvimento tecnológico e inovação; 

o Tecnova II PR - Programa do Governo Federal, que por meio da financiadora de estudos e 
projetos (FINEP) e em conjunto com parceiros regionais (Fundação Araucária) busca criar 
condições financeiras favoráveis e apoiar a inovação tecnológica, gerando crescimento rápido 
de empresas de micro e pequeno porte nacional; 

o Inovagente - Inspirado no projeto ALI do Sebrae, Inovagente é um facilitador da gestão e de 
inovação para as MEI e MPE, dos setores de comércio e serviços, dos diferentes segmentos da 
economia, identificando necessidades e buscando soluções de acordo com as demandas de 
cada empresa. Foco na melhoria do ambiente competitivo e no incentivo à competitividade. 

 
 
 

COMITÊ TEMÁTICO INVESTIMENTO FINANCIAMENTO E CRÉDITO 
AÇÕES EM ANDAMENTO 
 

Fabiano Reimann, coordenador público deste CT, informou que Jonny Stica, irá coordenar este CT, a partir 
desta data. Sobre as ações em andamento, comentou: 

 
 Programa Paraná Mais Emprego, em parceria com BRDE, dar descontos nas taxas de juros de até 5,0 

pontos percentuais ao ano em Linhas de Crédito voltadas para: 
o PD&I (2,0 e 3,0 p.p a.a.); 
o Produção e Consumo Sustentáveis (1,0 e 2,0 p.p. a.a.); 
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o Turismo (2,0 e 3,0 p.p. a.a.); 
o Microcrédito (5,0 p.p. a.a.). 

 
 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, um produto de extrema importância e que certamente será um ganho para o 
empresário, pois ele tem uma necessidade de garantia. O uso do FAMPE como garantia em operações 
de crédito está sendo estudado internamente pela FOMENTO PARANÁ para ser operacionalizado ainda 
no primeiro semestre de 2021. 
 

 Concluir o regramentos dos fundos: Fundo de Capital de Risco do Estado do Paraná – FCR e Fundo de 
Inovação das Microempresas- FIME. 

 
 Capacitar 300 novos agentes de crédito em ação conjunta da FOMENTO PARANÁ e SEBRAE-PR. 

 
 

COMITÊ TEMÁTICO DE ACESSO A MERCADOS 
AÇÕES EM ANDAMENTO 
 

Maria Carmen Albanske, coordenadora pública deste CT comentou: 
 

 Atualização do capítulo de acesso aos mercados da LC nº 163/2013 
 
Quanto a proposta de alteração do capítulo de compras da LC n° 163/2013, foi realizada uma reunião 
no ano passado com Dr. Anacleto Santos, procurador do Estado, que sugeriu aguardar a nova lei de 
licitações que está em aprovação pelo Congresso. 

 
Mario Doria reforçou que esse trabalho de atualização do capítulo de compras na LC, vem sendo 
realizado desde 2019, e que o prof. Zanin, contratado pelo SEBRAE, trouxe muitas sugestões , até de 
vanguarda, que com Maria Carmen e dr. Anacleto estão validando o texto. A minuta de alteração da LC 
n° 163 está pronta, aguardando somente a finalização da redação do capítulo de compras. 
 

 Disseminar os dados das compras públicas no Estado do Paraná  
 
Prevê sistematizar com TCE/PR a disseminação dos dados de compras públicas dos municípios e estado 
do Paraná, no sentido de motivar os fornecedores de micro e pequenas empresas a participarem dos 
processos licitatórios e assim manter e gerar emprego e renda e aumentar a base de fornecedores para 
estado e municípios. 
 

 Implementar a utilização do sistema GMS e compras melhor preço nos municípios do Estado do PR 
 
Prevê sistematizar, por meio de instrumento de acordo, com os municípios do Paraná, a utilização da 
padronização dos itens catalogados no GMS a partir do acesso ao portal Compras Menor Preço do 
Estado. 
 
 

COMITÊ TEMÁTICO DE ACESSO A MERCADOS – GRUPO DE TRABALHO COMÉRCIO EXPERIOR 
AÇÃO EM ANDAMENTO 
 

Klaus Rotman, representante dos CORREIOS deste Grupo Trabalho, comentou: 
 

 Diagnosticar o ambiente de negócios do Paraná e fomentar a cultura exportadora de pequenos 
negócios 
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O grupo pretende lançar um questionário com 500 empresas exportadoras, para o fim de levantar a 
realidade dessas em empresas nesse tema e a partir das respostas, criar mecanismos que promovam o 
aumento das exportações por parte dessas empresas. 

 
 

COMITÊ TEMÁTICO EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA 
AÇÕES PROPOSTAS PARA 2021 

 
Rodrigo Rosalem, coordenador privado deste CT, Ricardo Opolz, coordenador público e Ronald Lima, 

suplente público comentaram: 
 

 Desenvolver o comportamento empreendedor e qualificação técnica no público atendido pela 
Agência do Trabalhador 
 
A ideia é de desenvolver o comportamento empreendedor no público atendido pela Agência do 
Trabalhador, diante do contexto desafiador de novas oportunidades de trabalho x 
habilidade/competência exigida pelo mercado atual, priorizando as pessoas atendidas que tem 
potencial para empreender em negócio próprio. 
 

 Relançamento do Aplicativo  Paraná Serviços, integrado as agencias do Trabalhador as 216 junto a 
sala de Inovação 
 
Está sendo relançado o Aplicativo  Paraná Serviços, com mais amplitude de sua capacidade, e 
interagindo com as agencias do Trabalhador, gerando mais oportunidade ao trabalhador que 
possui caracteristicas para ser um empreendedor. Trabalhador este que vai ser filtrado na agência, 
e encaminhado a sala de Inovação. 
 

 Ação de Capacitação de Gestão Continuada para Servidores, Município e Comunidade. 
 
Queremos desenvolver ações que promovam as competências essenciais de gestão pública ao 
propiciar a capacitação continuada de servidores, gestores públicos e  da comunidade. 
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