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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 17 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 de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do 
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Estado do Paraná como entidade de apoio do segmento da 
micro e pequena empresa, sendo vinculado à Secretaria 
Técnica do Fopeme. 

 

2 – MEMBROS DO FÓRUM PERMANENTE DAS MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DO PARANÁ - FOPEME 

PÚBLICO 
 BANCO DO BRASIL S.A. 
 BRDE – Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 

Sul 
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
 CORREIOS – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
 FOMENTO PARANÁ – Agência de Fomento do Paraná S.A. 
 INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
 IPARDES - Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico e Social 
 JUCEPAR – Junta Comercial do Paraná 
 PARANÁ PROJETOS - Serviço Social Autônomo Paraná 

Projetos 
 SEAB - Secretaria de Estado da Agricultura e do 

Abastecimento 
 SEAP - Secretaria de Estado da Administração e 

Previdência 
 SEDEST - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Sustentável e do Turismo 
 SEFA - Secretaria de Estado da Fazenda 
 SEJUF - Secretaria de Estado da Justiça, Família e 

Trabalho 
 SEPL - Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos 

Estruturantes 
 SETI – Superintendência de Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior 
 TECPAR – Instituto de Tecnologia do Estado do Paraná 

 
  
INICIATIVA PRIVADA 

 ACP - Associação Comercial do Paraná 
 AMIC - Associação de Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte do Oeste do Paraná 
 AMP – Associação dos Municípios do Estado do Paraná 
 AMPEC MICROMAR – Associação de Micro e Pequenas 

Empresas de Maringá e Região 
 CONAMPE – Confederação Nacional das Micro e Pequenas 

Empresas e dos Empreendedores Individuais 
 FAEP – Federação da Agricultura do Estado do Paraná 
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 FACIAP – Federação das Associações Comerciais e 
Empresariais do Estado do Paraná 

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

 FECOMÉRCIO – Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado do Paraná 

 FECOOPAR – Federação e Organização das Cooperativas do 
Estado do Paraná 

 FEMPIPAR – Federação das Micro e Pequenas Indústrias 
do Estado do Paraná 

 FIEP – Federação das Indústrias do Estado do Paraná 
 MICROTIBA – Associação das Micro e Pequenas Empresas e 

dos Microempreendedores Individuais de Curitiba e 
Região Metropolitana 

 SEBRAE Paraná - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas do Paraná 

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

 
 

 

3 – REUNIÕES REGIMENTAIS 

O FOPEME realizou quatro Reuniões Ordinárias e duas 
Plenárias em 2021, além das seis reuniões com os Grupos de 
Assessoramento Técnico.  

Com a suspensão das reuniões presenciais em março de 2020, 
continuamos, em 2021, realizando reuniões virtuais. 

Cada um dos 32 Órgãos e Entidades Públicas e Privadas teve 
sua importância na construção das agendas no cenário em que 
vivemos, por conta da pandemia provocada pelo novo 
Coronavírus, como a racionalização burocrática, a 
capacitação e formação dos empreendedores, o acesso a 
mercados, o aumento do volume de microcrédito e redução das 
taxas cobradas, a geração e utilização das tecnologias e 
promoção da inovação, cujos temas foram desenvolvidos pelos 
Comitês Temáticos do FOPEME. 
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Todos esses temas representam para a sociedade empresarial 
a possibilidade de atingirem novos patamares de 
produtividade e assim contribuírem com a geração de emprego 
e renda no Estado do Paraná. 

 

 

 

 

4 – PAINEL DE GESTÃO 2021 

    REALIZAÇÕES PELOS COMITÊS TEMÁTICOS 

 

Painel de Gestão 

O Painel de Gestão contém as ações pactuadas com os Comitês 
Temáticos, para realizações em 2021 e 2022: 
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Ações desenvolvidas e entregues pelos Comitês Temáticos no 
ano: 

 

Comitê Temático Racionalização Legal e Burocrática 

 Atualização do Estatuto das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte – Lei Complementar nº 123/2006 – Proposta 
entregue pela CONAMPE no Fórum Permanente Nacional para 
encaminhamento ao Congresso Nacional. 
 
Desde 2018, por ocasião da Reunião do GT-MEI Itinerante 
do Fórum Nacional, o FOPEME, por meio das Entidades 
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Membros, tem sugerido melhorias na Lei Complementar nº 
123/2006, sendo a principal delas a criação de uma rampa 
de acesso do MEI no Simples Nacional, com uma alíquota 
intermediária. 
 
Nesse momento estamos aguardando a tramitação entre 
Fórum Permanente Nacional e o Congresso Nacional. 
 

 
 
 
 
 

 Minuta da nova Lei Complementar, em substituição à LC nº 
163/2013, tramitando nos Órgãos do Estado para posterior 
encaminhamento a Casa Civil para aprovação. 
 
Desde 2018, por meio de Grupos de Trabalho dos Comitês 
Temáticos, o FOPEME tem trabalhado na atualização de 
todos os capítulos da referida Lei Complementar, 
modernizando o Estatuto Estadual da Microempresa, 
Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual 
do Estado do Paraná. 
 
A pedido da Procuradoria Geral do Estado, foi redigida a 
minuta de uma nova Lei Complementar. 
 

 
 
 
 

 Atualização de sistema exclui cobrança de taxa do Corpo 
de Bombeiros da vistoria para MEI na abertura da 
empresa. 
 
Em 2020, a FAMPEPAR informou que, na abertura do MEI, o 
sistema emitia uma guia de recolhimento referente à 
cobrança da taxa de vistoria do Corpo de Bombeiros, 
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sendo que muitos empreendedores buscavam informações e 
não faziam o recolhimento da taxa, enquanto outros 
pagavam e pediam ressarcimento ao Estado ou arcavam com 
uma despesa desnecessária. 
 
O desenho desse projeto nasceu no FOPEME, cujo 
presidente é o Secretário do Planejamento e Projetos 
Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge. 
 
Em dezembro de 2020, em uma reunião com representantes 
da Secretaria do Planejamento, do Corpo de Bombeiros e 
da Companhia da Informação e Comunicação do Paraná – 
Celepar, houve um acordo para a busca da solução para o 
problema no prazo de um mês. Foi criado um grupo de 
trabalho e a implementação das mudanças ocorreu no dia 4 
de janeiro de 2021, quando nesse dia 19 MEI foram 
registradas já sem a emissão da guia de vistoria.  
 
Por lei, quem possui CNPJ de MEI é isento de taxas de 
funcionamento, mas no processo de criação de uma empresa 
há um direcionamento para o site do Corpo de Bombeiros e 
a geração automática de uma guia de pagamento (GRPR). 
 
Em 2021 foi realizada uma atualização no sistema Prev 
Fogo pela Celepar, que eliminou a emissão indevida de 
guia de recolhimento de taxa por microempreendedores 
individuais do Paraná.  
 
 

 
 
 
 

Comitê Temático Tecnologia e Inovação 

 Criadas as Agências de Inovação nas Universidades 
Estaduais para o Desenvolvimento Regional Sustentável no 
Estado do Paraná 
 
Na 4ª Reunião Ordinária, em 2009, esse Comitê destacava 
a inexistência de estrutura organizada as ME’s e EPP’s, 
sistematicamente, acesso, de Instituições/Entidades 
atendimento, de orientação e de apoio, 
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linhas de crédito e de incentivos; A demanda 
“Implementar nos municípios programas que favoreçam o 
estreitamento das relações Universidades / ICT - 
Empresas fortalecendo o tripé educação -fomento – 
inovação” surgiu na Carta Paraná, no 2º Encontro das 
Micro e Pequenas Empresas no Paraná em 2017, que contou 
com mais de 800 participantes de todas as regiões 
paranaenses, como resultado das diversas oficinas 
temáticas, dentre elas o da Inovação e Tecnologia. 
 
Em 2018, no Encontro do Sistema de Melhoria de Ambiente 
de Negócios do Paraná, que lotou o auditório do Museo 
Oscar Niemeyer, esse tema foi considerado prioritário e 
esse Comitê Temático começou o seu estudo para a 
implementação. 
 
A partir de então, a SETI desenvolveu um desenho da rede 
estadual de ciência e tecnologia, com protótipo nas 
Universidades Estaduais do Paraná, onde inclusive teria 
uma única porta de entrada dos empresários de micro e 
pequenas empresas para acessar as diversas vocações de 
pesquisa do ecossistema de inovação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em 2021 foram criadas as Agências de Inovação para o 
Desenvolvimento Regional Sustentável (Ageuni), cujo 
processo será implementado pelas sete Universidades 
Estaduais do Paraná, para atender à demanda da Carta 
Paraná, incentivando o desenvolvimento socioeconômico, 
aumentando a competitividade das empresas paranaenses, 
agregando tecnologia aos processos de produção de bens e 
serviços, contribuindo assim para a prospecção de 
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negócios e impulsionamento do desenvolvimento de 
produtos, processos e serviços inovadores, gerando 
trabalho, emprego e renda na cidade e no campo.  
 

 
 
 

 
 
Comitê Temático Investimento, Financiamento e Crédito 

 Aumentar concessão de Microcrédito - As Microempresas e 
Microempreendedores Individuais podem contratar 
empréstimos com uso de Fundo de Aval FAMPE 
 
O FAMPE garante até 80% do valor contratado em 
empréstimos e financiamentos de até R$ 20 mil, com até 
três meses de carência e prazo total de até 36 meses 
para pagamento.  
 
Para se habilitar ao uso do FAMPE como garantia nas 
operações, os empreendedores devem submeter a proposta a 
uma análise prévia da Fomento Paraná e também receberão 
orientação e acompanhamento do Sebrae no pré e pós-
crédito. O Sebrae atuará como uma assessoria técnica e 
gerencial para melhor aplicação do crédito, visando à 
competitividade dos empreendimentos beneficiados. 
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A contratação do FAMPE é opcional e tem um custo para o 
empreendedor, que varia de acordo com o prazo da 
operação. 
 

 
 
 

 

 Aumentar concessão de Microcrédito- Capacitação de novos 
Agentes de Crédito, ampliam oferta de crédito no Estado 
do Paraná 
 
A capacitação de novos agentes e correspondentes ajuda a 
ampliar a presença da Fomento Paraná no Estado. Além de 
intermediar as operações, esses parceiros: Prefeituras, 
Federações, Associações Comerciais e Sociedades 
Empresariais, contribuem na divulgação da Instituição 
como oportunidade adicional de acesso ao crédito em 
condições adequadas para apoiar os empreendedores. 
 
Os cursos são na modalidade a distância (EAD), com aulas 
ao vivo, e contam com a parceria do Sebrae-PR. 
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 Implementar o Programa Paraná Mais Emprego Paraná 
 
Destacados R$ 41 milhões pelo Conselho do FDE para 
equalização dos juros no Banco do Agricultor, na área de 
Crédito Rural. 
 
Convênio firmado pela FOMENTO PR com o Banco do Brasil e 
BRDE. Está em andamento o convênio com CRESOL e SICOOB. 
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 Acompanhamento histórico do FAG/PR 
 

 

 

 

 

Comitê Temático Acesso a Mercados 

 Isenção da taxa de cadastramento na Plataforma 
Licitações-e do Banco do Brasil 
 
Durante a capacitação de MPEs para a utilização do 
Portal de Licitações-e do Banco do Brasil nas licitações 
Estaduais, previsto no Pacto com TCE-PR para o 
fortalecimento das micro e pequenas empresas por meio de 
compras públicas no estado do Paraná, item 26, surgiu a 
questão do valor elevado cobrado pelo Banco do Brasil 
para cadastramento de fornecedores no Portal Licitações-
e. 
 
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 a isenção da referida 
taxa, sendo que o Banco do Brasil, prontamente atendeu à 
solicitação de isenção até o final de 2020. 
 
Como em 2020 não houve tempo hábil para divulgação da 
isenção da taxa nos territórios do Paraná e como os 
gestores das agências do Banco do Brasil não tomaram 
conhecimento em tempo hábil dessa isenção da taxa em 
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2020, foi solicitada a manutenção da isenção da mesma 
durante o ano de 2021, que também foi prontamente 
atendida pelo Banco do Brasil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Disponibilizada ferramenta que permite informar com 
detalhes a participação das microempresas paranaenses 
nas compras públicas do Paraná 
 
 
Com as informações disponibilizadas pelo TCE-PR, os 
empresários poderão tomar a decisão de ser um fornecedor 
público de forma qualificada e com conhecimento de como 
as compras públicas acontecem nas suas regiões. 
 
E os Entes Públicos, compradores, poderão planejar e 
estabelecer metas para fomentar e ampliar a compra local 
e regional. 
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 Renovação do Acordo de Cooperação Técnica para a 
capacitação dos servidores públicos municipais na área 
de compras governamentais 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ – TCE/PR, o FÓRUM 
PERMANENTE DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
DO ESTADO DO PARANÁ – FOPEME e o SERVIÇO DE APOIO ÀS 
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PARANÁ – 
SEBRAE/PR, prevê a realização, a cada biênio, seis 
encontros regionais para a capacitação dos servidores 
públicos municipais e técnicos do TCE/PR na área de 
compras governamentais, mais especificamente, sobre o 
tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e 
empresas de pequeno porte nas licitações públicas. 
 
As capacitações dos servidores públicos unificam 
entendimentos e facilitam a contratação de Fornecedores 
locais e regionais, eliminando entraves nos processos 
licitatórios. 
 
Histórico das capacitações: 
 

 
 
 

 

 Entregue a terceira edição do Manual de Licitações – 
Instrumento de capacitação de Servidores Públicos e 
Fornecedores do Estado do Paraná 
 
Em 28 de junho foi lançada a terceira edição do Manual 
de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
– TCE-PR, que apresenta, de forma didática e atualizada, 
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todas as informações mais relevantes sobre o assunto, 
com base nas mais recentes decisões tomadas pela Corte a 
respeito do tema. 
 
O material foi produzido em parceria com o 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
no Paraná (Sebrae-PR) e com o Fórum Permanente das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Fopeme, para 
unificar entendimentos e facilitar a contratação 
pública. 
 

 
 
 
 
 
 

Comitê Temático Acesso a Mercados 

GT COMEX 

 Entender as principais dificuldades do processo de 
exportação dos pequenos negócios, por meio de pesquisa 
aplicada com 500 empresas exportadora e disseminar a 
cultura exportadora do Estado do Paraná 
 
Realizado Diagnóstico, que possibilitará, na sequência, 
criar iniciativas Estaduais de Incentivo à Exportação. 
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Durante o período de aplicação da Pesquisa, foi colocado 
no ar as plataformas no Facebook e Instagram, para 
divulgação das ações desse Grupo de Trabalho e 
disseminar a Cultura Exportadora do Estado. 
 

 
 
 
Além desses temas, o GT trabalhou em: 

 Manutenção da disseminação da Cultura Exportadora; 
 Formação de equipe para interação nas Redes Sociais; 
 Interação com mais entidades (BB e PEIEX); 

 
Quanto à disseminação da cultura exportadora, as 
Entidades participantes do GT disponibilizaram diversos 
treinamentos em 2021. 
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Comitê Temático de Educação, Formação e Capacitação 
Empreendedora 

 Plano de Formação Técnica para pessoas com perfil 
empreendedor, que procuram as Agências do Trabalhador 
 
O Termo de Cooperação Técnica entre SEJUF, SENAI e SENAC 
objetiva o cadastramento, seleção e direcionamento das 
pessoas que procuram as Agências do Trabalhador, aos 
cursos de ensino técnico, para ampliar a possibilidade 
de ingresso ao empreendedorismo por meio do maior 
conhecimento técnico, como alternativa ao emprego 
formal. 
 
Esses cursos técnicos são realizados em uma das trinta e 
uma localidades no Estado do Paraná. 
 
O Termo de Cooperação Técnica proporcionará as 
oportunidades de formação técnica, para que os novos 
empreendedores possam aumentar suas possibilidades de 
perpetuar seus negócios. 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 – PLANO DE AÇÃO 2022 DOS COMITÊS TEMÁTICOS 

Algumas ações já estão aprovadas para 2022 e outras estão 
em processo de análise. 
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Os temas previstos são: 

 

COMITÊ TEMÁTICO AÇÃO

Racionalização Legal e Burocrática
Publicação da Política de Desenvolvimento da Micro e Pequena Empresa no 
Estado do Paraná

Acesso a Mercados
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

Acesso a Mercados
Dar continuidade ao Acordo de Capacitação de jurisdicionados pelo TCE-PR e 
articular novas ações, com base no Pacto TCE-FOPEME-SEBRAE-FECOMÉRCIO

Acesso a Mercados
Aumentar a participação de MPE Local e Regional nas licitações, propondo 
metas mínimas de compras de MPE aos Municípios – Piloto Região de 
Metropolitana.

Acesso a Mercados
Solicitar Isenção da taxa de cadastramento de fornecedores no Licitações-e do 
Banco do Brasil

Acesso a Mercados
Integrar o Sistema GMS com o Portal Nacional de Compras Públicas e com a 
SEFA

Educação, Formação e Capacitação 
Empreendedora

Desenvolver o comportamento empreendedor e qualificação técnica no 
público atendido pela Agência do Trabalhador, por meio de acordo entre 
SEJUF, SENAC e SENAI 

Educação, Formação e Capacitação 
Empreendedora

Atualização do Aplicativo Paraná Serviços, integrado as 216 Agências do 
Trabalhador 

Tecnologia e Inovação Regulamentação da Lei de Inovação nº 20541/2021

Tecnologia e Inovação 
Implantar a nova versão do Programa Bom Negócio Paraná pela SETI x 
Fomento x Sebrae

Tecnologia e Inovação 
Integrar os laboratórios (SETI, Tecpar, Sistema Fiep) (desafio é integrar -
colocado por M. Thiesen) – divulgar para a sociedade – plenária de junho

Assuntos Tributários e Legislativos Publicar a nova Lei Complementar do Estatuto Paranaense da MPE

Investimento, Financiamento e Crédito
Regramento do FIME - Financiamento de Inovação para melhorar produtos, 
processos e serviços das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do 
Paraná

Investimento, Financiamento e Crédito
Regramento do FCR - Fundos de Investimentos poderão integralizar cotas com 
o Fundo do Capital de Risco do Paraná

Investimento, Financiamento e Crédito
Equalizar juros conjuntamente entre Agência de Fomento de SC e Fomento 
Paraná na região de Fronteira

Investimento, Financiamento e Crédito Ampliar a capacitação de agentes de crédito no Estado

Investimento, Financiamento e Crédito Realizar ações conjuntas com BRDE

Investimento, Financiamento e Crédito Ampliar o Programa de Capacitação do Balcão de Crédito
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6 – AÇÕES DA SECRETARIA TÉCNICA 

 COMITÊS TERRITORIAIS 
 
Em 24/11/2020, na 24ª Reunião Plenária, foram 
aprovados 3 fluxos de comunicação dos Comitês 
Territoriais com o FOPEME, por Amberson Silva do 
SEBRAE, com implementação prevista para 2021. 
 
Em decorrência da pandemia causada pelo COVID-19, 
ainda não foi possível realizar essa ação. Por 
solicitação do SEBRAE, em 2022, realizar visitas aos 
24 Territórios, visando implementar os fluxos 
citados e revisar a Carta Paraná 2017.  

 
 

Os Comitês Territoriais foram aprovados na 16ª 
Reunião Plenária do FOPEME, em 12/12/2016, ideia 
originada em reunião no SEBRAE, onde o diretor 
técnico Julio Agostini propôs a Ercílio Santinoni e 
Mario Doria, a sua adoção em substituição aos Fóruns 
Regionais.  
 
Com isso, se torna mais eficaz a gestão do Sistema 
Paranaense de Melhoria do Ambiente de Negócios do 
Estado. 
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 POLÍTICA DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO 
DO PARANÁ 
 
Em 31/3/2021, Valdemar Bernardo Jorge, presidente do 
FOPEME, comentou que nos estudos feitos pelo setor 
de Planejamento do Estado, constatou uma necessidade 
de ter no Estado uma política de desenvolvimento das 
MPE.  
 
Mario Doria, Secretário Técnico do FOPEME, entrou em 
contato com o Fórum Permanente Nacional, no 
Ministério da Economia solicitando autorização para 
aproveitar e adaptar no Estado do Paraná, a minuta 
da sua proposta de Decreto Presidencial da Política 
Nacional de Apoio e Desenvolvimento das MPE. 
 
Na sequência foi realizada reunião com IPARDES onde 
foi entregue uma minuta sugestão de Decreto 
Estadual, com base na minuta citada, para estudo e 
implementação do mesmo aqui no Estado do Paraná. 
 
Na 49ª Reunião Ordinária do FOPEME, os integrantes 
do Comitê Temático nº 7, Política Nacional de 
Desenvolvimento da MPE, do Fórum Permanente 
Nacional, apresentaram a formatação da sua proposta 
da Política Nacional das MPEs, orientando e servindo 
como uma referência às Instituições, para adoção de 
práticas que desenvolvam as MPEs, além de ser 
necessário que a Política Nacional converse com as 
ações dos demais Comitês Temáticos e com as ações de 
Governo. 
 

 
 
 
 
 

 PARANÁ PRODUTIVO 
 
A convite de Valdemar Bernardo Jorge, Presidente do 
FOPEME, a Secretaria Técnica do Fórum participou dos 
eventos do Paraná Produtivo em 2021, que surgiu para 
auxiliar as regiões a identificar as necessidades e 
as potencialidades de seu território, de forma 
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integrada e colaborativa, com o intuito de fomentar 
o desenvolvimento produtivo e reduzir as 
desigualdades regionais. Por meio da realização de 
oficinas de planejamento, o Programa irá priorizar 
ações e traçar diretrizes, alinhadas com os anseios 
e vocações de cada território. O resultado das 
oficinas irá compor os Planos de Desenvolvimento 
Produtivo Regionais, instrumentos que nortearão e 
facilitarão a tomada de decisão e canalização de 
recursos. 
 
Foram realizadas quatro oficinas em cada um dos 
territórios selecionados, buscando a mobilização e 
engajamento dos atores locais para que a construção 
dos planos regionais relativos ao Paraná Produtivo e 
se espera que haja a instituição de governanças 
locais que deem continuidade nas iniciativas ao 
longo do tempo. 
 
 

 
 
 
 
 

 ACOMPANHAMENTO DAS REUNIÕES DOS COMITÊS TEMÁTICOS DO 
FÓRUM PERMANENTE DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE NACIONAL 
 
Em 2021 a Secretaria Técnica participou de todas as 
reuniões do Fórum Permanente das MPEs Nacional, com 
ênfase nas reuniões dos Comitês Temáticos. 
 
Inclusive os Comitês Temáticos do FOPEME foram 
convidados a participar das Reuniões, para que 
pudessem tomar conhecimento do que estava sendo 
discutido e contribuir nos respectivos temas.  
 
Os principais temas que foram discutidos no Fórum 
Nacional são: 
 
• Reforma Tributária no MEI, criando uma faixa 

intermediária para transição do MEI para ME no 
Simples Nacional, por sugestão de Yukiharu 
Hamada, da SEFA; 

• Alterações da Lei nº 123 propostas pelo CT; 
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• Dificuldades de acesso ao crédito por parte dos 
microempreendedores; 

• Patrocínio de fundos para as Sociedades de 
Garantia de Crédito; 

• Proposta para impulsionar o Sistema Nacional de 
Garantias de Crédito; 

• Programa de Desenvolvimento de Fornecedores 
Locais; 

• Programa de Mentoria em Propriedade Intelectual 
– PMPI; 

• Em tramitação no Ministério da Economia a 
proposta final da Minuta da Política Nacional de 
Desenvolvimento das MPE; 

• Estudando a nova Lei de Licitações 14.133/21; 
• Proposta de texto para LGPD para MPE; 
• Pedido de divulgação das cartilhas publicadas 

pelo INPI. Já divulgado no Portal Paranaense da 
MPE. 

 
 

 
 
 
 
 

 FOPEME – 13 ANOS 
 
Em 5 de maio de 2021 o FOPEME completou 13 anos. 
 
Em razão disso, a Secretaria Técnica realizou o 
levantamento dos fatos relevantes nesse período na 
linha do tempo: 
 
 Lei Complementar nº 123/2006, instituiu o 

Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 
de Pequeno Porte, estabelecendo normas gerais 
relativas ao tratamento diferenciado e 
favorecido a ser dispensado as microempresas e 
empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes 
da União, dos Estados do Distrito Federal e dos 
Municípios. Ao Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior caberá incentivar 
e apoiar a criação dos Fóruns Permanentes das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
reconhecendo a importância dessas empresas, que 
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são a base da sustentação socioeconômica de 
nosso País.  

 
 Em atendimento ao estabelecido na Lei 

Complementar nº 123/2006, foi instituído no 
Estado do Paraná o Fórum Regional Permanente 
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
por meio do Decreto nº 2.592, de 05 de maio de 
2008, e Regimento Interno Publicado no Diário 
Oficial do Estado em 05 de agosto de 2008, 
Edição nº 7778. 

 
 O Fórum foi oficialmente instalado em um evento 

no dia 02 de abril de 2009, no Estação 
Convention Center, em Curitiba.  

 
 Em 2011 foi assinado o Acordo de Cooperação 

Técnica entre TCE, SEBRAE e FOPEME, dando 
início ao grande processo de orientar os 
municípios paranaenses na implementação do 
capítulo acesso a mercados da LC 163, oficiar 
os prefeitos quanto à legalidade e obediência à 
Lei 123 em relação a compras públicas, já em 
2012 realizar 5 encontros regionais para 
capacitação dos servidores municipais da área 
de compras, capacitar as MPE, identificando e 
acompanhando a sua participação nas licitações 
e ainda em 2012 realizar um seminário de boas 
práticas para os municípios paranaenses.  Até 
hoje houveram mais de 16 mil participações. 

 
 Em 05/09/2011 foi celebrado Protocolo de 

Intenções entre a Associação dos Municípios do 
Paraná – AMP, o Fórum Regional Permanente da 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do 
Estado do Paraná e do Serviço de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas do Estado do Paraná - 
SEBRAE/PR, o estabelecimento e desenvolvimento 
conjunto de um programa de ampla cooperação 
técnica e intercâmbio, visando a criação de 18 
(dezoito) Fóruns Regionais das Micro e Pequenas 
Empresas do Estado do Paraná, obedecendo à 
estrutura geográfica da AMP, sendo que o Fórum 
Estadual Permanente das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do Estado do Paraná 
foi designado para ser o canal institucional de 
interlocução com os Fóruns Regionais. Em 2012 
esses Fóruns foram instalados. 

 
 Outro fato foi a questão da Lei de Inovação, em 

2012, o Fórum contribuiu para a implantação da 
Lei 17314 de 25/9/2012. Cabe destacar que na 
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primeira reunião do Fórum em 2009, o Comitê 
Temático Tecnologia e Inovação solicitou que 
houvesse uma Lei de Inovação no Estado, cuja 
minuta da Lei foi redigida naquela ocasião.  

 
 Em 29/10/2013, foi sancionada a Lei 

Complementar nº 163 - Estatuto Estadual da MPE 
(instituindo no Estado do Paraná o tratamento 
diferenciado e favorecido a ser dispensado às 
microempresas e às empresas de pequeno porte 
previsto no art. 143 da Constituição do Estado, 
de conformidade com as normas gerais previstas 
no Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte instituído pela Lei 
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, e suas atualizações, bem como 
consolida disposições relativas à matéria). 

 
 Em 27/08/2014, foi publicado Decreto nº 11.985 

/ 2014, determinando a designação de servidores 
técnicos nas Secretarias de Estado e em outros 
órgãos para fins de regulamentação e 
implementação da Lei Complementar Estadual nº 
163 / 2013, com a responsabilidade de definir o 
Fórum Permanente para acompanhar e avaliar a 
regulamentação e implementação do Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte no Estado, promovendo medidas de 
articulação, integração e coordenação entre os 
órgãos públicos e privados interessados. Esse 
trabalho foi realizado no período de 2014 a 
2015. 

 
 Em 2016, foi criado o Portal Paranaense da 

Micro e Pequena Empresa para auxiliar as 
empresas de micro e pequeno porte, 
disponibilizando serviços e programas 
referentes ao Estatuto da Micro e Pequena 
Empresa, mantidos pelo Estado do Paraná, ou por 
instituições de apoio e fomento. Nessa 
ferramenta, os usuários podem ter acesso a 
inúmeros assuntos, desde como criar uma empresa 
até a informações sobre programas estaduais. 
Também facilita o acesso a diversos programas 
estaduais existentes na área de tecnologia e 
inovação, crédito, educação empreendedora, 
empreendedores rurais, turismo e acesso 
facilitado à justiça. 

 
 Em 12/12/2016 foi proposta, em reunião plenária 

do FOPEME, a reestruturação dos Fóruns 
Regionais para Comitês Territoriais de 
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Desenvolvimento do Ambiente para Pequenos 
Negócios, contando com coordenadores 
contratados e indicados pelo Sebrae. Esses 
Comitês  ficaram com a responsabilidade de 
implantar temas que contribuam para a melhoria 
do ambiente de negócios das micro e pequenas 
empresas, criando e sugerindo ao FOPEME 
políticas públicas, estratégias e ações que 
contribuam com os Comitês Gestores Municipais 
na implementação dos temas de ambiente de 
negócios de forma a obter o ambiente propício 
para o surgimento, consolidação e longevidade 
das microempresas, empresas de pequeno porte e 
dos empreendedores individuais de seu 
território, nos aspectos de Serviços 
Financeiros, Compras Governamentais, Inovação e 
Tecnologia, Educação Empreendedora, 
Simplificação e Desburocratização, 
Associativismo, Acesso à Justiça, Tributação, 
com ênfase em criação de propostas territoriais 
de ações estruturantes para implantação dos 
temas do ambiente de negócios, considerando as 
melhores práticas existentes e respeitando a 
realidade territorial, na articulação e 
negociação de parcerias territoriais, 
estaduais, nacionais e internacionais para 
execução das ações estruturantes, no 
estabelecimento de alinhamento da visão 
territorial focada no desenvolvimento das Micro 
e Pequenas Empresas, no compartilhamento das 
boas práticas na implementação da Lei Geral e 
ações ligadas aos temas do ambiente de 
negócios, e no monitoramento e divulgação da 
evolução dos indicadores territoriais.  

 
 Em 2017, num trabalho conjunto da Escola de 

Gestão Pública do TCE-PR, SEBRAE/PR e do 
FOPEME, foi lançado Manual de Licitações do 
TCE-PR, apresentando soluções práticas para as 
questões com as quais os gestores públicos se 
deparam no dia a dia relacionadas à licitação 
de bens e serviços para o Estado e Municípios, 
inclusive sendo referência para todas as 
Unidades da Federação. 

 
 Em 30 e 31/08/2017, no campus da indústria da 

FIEP, aconteceu o Segundo Encontro das Micro e 
Pequenas Empresas com o objetivo de reunir o 
Sistema Integrado Paranaense de Melhoria do 
Ambiente de Negócios (Fórum Estadual, Comitês 
Territoriais e Municipais), priorizando ações 
de melhoria do ambiente de negócios, 
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beneficiando direta e prioritariamente os 
pequenos negócios, e, por meio de oficinas, 
discutir e elaborar uma agenda de compromissos, 
buscando as melhores ideias e experiências 
voltadas para a promoção e melhoria do ambiente 
de negócios em todo o Estado. Esse encontro, 
com mais de 800 participantes, gerou a Carta do 
Paraná, listando 350 demandas e que foram 
agrupadas e trabalhadas pelos Comitês Temáticos 
do FOPEME oferecendo diversas soluções no 
período de 2017 a 2019. 

 
 Em 22/10/2018, nas instalações do SEBRAE, foi 

formalizada a regulamentação de três fundos, 
atendendo a Lei Complementar nº 163 / 2013: 
Fundo de Aval Garantidor - FAG, Fundo de 
Inovação – FIME e Fundo de Capital de Risco do 
Estado – FCR, de fomento às micro e pequenas 
empresas do Paraná, que oportunizarão mais 
acesso a crédito, a recursos para consolidação 
de empreendimentos e à inovação. 

 
 Em 21/05/2018, no auditório do SEBRAE, com a 

presença de mais de 500 pessoas, aconteceu o - 
ENCONTRO FOPEME – Ambiente de Negócios, 
Conquistas e Desafios - numa parceria da SEPL e 
SEBRAE/PR, para alinhamento das estratégias 
nacionais e estaduais de melhoria do ambiente 
de negócios e agenda de desenvolvimento 
territorial, tendo como público alvo, os 
participantes dos 18 Comitês Territoriais de 
Ambiente de Negócios, do FOPEME e das entidades 
privadas e públicas integrantes do Fórum. 

 
 Em 09/08/2018, nas dependências da Secretaria 

de Planejamento e Coordenação Geral, o FOPEME 
recepcionou o sr. Fábio Silva da Secretaria 
Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE, 
coordenador do Grupo de Trabalho do 
Microempreendedor Individual, GT MEI do Fórum 
Permanente Nacional, para a Reunião Itinerante 
aqui no estado do Paraná, onde foi proposto um 
debate Estadual sobre licenciamento e cobranças 
de taxas ao Microempreendedor Individual, foi 
apresentado o mapeamento do ecossistema de 
Apoio ao Microempreendedor brasileiro e 
colocada em aprovação a alteração da Resolução 
CGSIM 016/2009. FOPEME na ocasião entregou a 
SEMPE diversas sugestões para serem 
incorporadas na LC nº 123 / 2006. 
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 Em 12 e 13/09/2018, no Museu Oscar Niemeyer, 
com mais de 340 participantes, aconteceu o 
Encontro do Sistema de Melhoria de Ambiente de 
Negócios promovido pelo SEBRAE/PR e FOPEME. No 
evento, coordenado por Amberson Bezerra da 
Silva, aonde foram proferidas palestras sobre 
Liderança e Desenvolvimento Local, 
respectivamente. Ainda no encontro, através de 
painéis foram discutidos os temas - Como 
desenvolver o território por meio das compras 
públicas - Acesso a serviços financeiros - 
Melhoria do Ambiente Legal por meio 
Simplificação e Desburocratização - Inovação no 
Ambiente de Negócios - Associativismo 
Empresarial - Educação Empreendedora. Desses 
painéis, foram selecionadas 18 ações, que foram 
trabalhados pelos Comitês Temáticos do FOPEME e 
oferecidas soluções no período de 2018 a 2020. 

 
 Em 13/09/2018, nas instalações da Secretaria de 

Planejamento e Coordenação Geral, o então 
Secretário Especial da Micro e Pequena Empresa 
- SEMPE, José Ricardo de Freitas Martins da 
Veiga, reconheceu publicamente o FOPEME, como o 
único Fórum Estadual que nunca paralisou as 
suas atividades, enquanto o próprio Fórum 
Nacional esteve inativo por dois anos. 

 
 Em 11/11/2019, o SEBRAE recepcionou o FOPEME na 

realização da sua 4ª Reunião do Grupo de 
Assessoramento Técnico - GAT, contando a 
participação dos Coordenadores dos Comitês 
Temáticos. Na ocasião Luiz Rolim, Gerente da 
Unidade de Ambiente e Negócios Empresariais do 
SEBRAE, destacou a importância da realização da 
reunião do FOPEME na sede do SEBRAE e da 
participação da Secretaria Técnica nos eventos 
do Fomenta no interior do Estado e na Capital. 
Nessa reunião, os Coordenadores dos Comitês 
Temáticos apresentaram a situação das ações 
pactuadas em 2019. 

 
 Também, 2019 foi um ano de atividades intensas 

dos Comitês Temáticos. Foi um ano em que 
Amberson Bezerra da Silva, do SEBRAE/PR e 
integrante da Secretaria Técnica do FOPEME 
implementou uma novidade no processo de gestão 
do Fórum, o Painel de Gestão à Vista, que foi 
disponibilizado a todos os Coordenadores dos 
Comitês Temáticos, nas Reuniões do Fórum, bem 
como no seu Portal. Nesse ano os Comitês 
Temáticos fizeram diversas entregas 
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importantes, que se encontram na Linha do Tempo 
disponibilizada pelo Fórum. 

 

 Em 2019, a convite de Luiz Rolim do SEBRAE/PR, 
Mario Doria do FOPEME participou nos eventos do 
FOMENTA, representando o Estado do Paraná, nos 
municípios de Araucária, Londrina, Maringá, 
Pato Branco, Cascavel, Ponta Grossa e Curitiba. 
Acompanharam Mario, Cleverson Neri da 
SEAP/DECON e Paulo Freitas, credenciado do 
SEBRAE/PR para o Fórum. 
Fomenta Paraná é um encontro de oportunidades 
para Micro e Pequenas Empresas nas Compras 
Governamentais, através de painéis, palestras e 
rodadas de negócios.  
Nos eventos foi comentado também, que dentre os 
fatores que contribuem para o aumento na 
participação e homologação de contratos com 
micro e pequenas empresas, estão os Escritórios 
de Compras Públicas, uma iniciativa das 
Prefeituras, Associações Comerciais, SEBRAE/PR, 
Fecomércio PR, Fórum Permanente de 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do 
Paraná - FOPEME, Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná - 
FACIAP e o Compra Paraná.  
Nos eventos do FOMENTA, Cleverson Neri da 
SEAP/DECON divulgou o sistema Gestão de 
Materiais e Serviços - GMS do Estado aos 
Municípios que participaram nos eventos de 
Araucária, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e 
Curitiba. 

 
 Em 2020 - ano da pandemia mundial causada pelo 

novo Coronavírus - COVID 19 - o FOPEME teve que 
se readaptar, a exemplo de todas as 
Instituições e passou a realizar as suas 
atividades virtualmente, obedecendo aos 
diversos Decretos de distanciamento social. 
 
De abril de 2020 a outubro de 2020, motivado 
pelo Decreto n° 4546, publicado pelo Governador 
Carlos Massa Ratinho Junior, 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 e 
Valdemar Bernardo Jorge, Secretário de 
Planejamento e Projetos Estruturantes, 
designado pelo Governador para assumir a 
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coordenação e a Secretaria Executiva desse 
Grupo, conduziu esse trabalho.  
 
O Secretário Técnico do FOPEME, foi requisitado 
para coordenar o tema Pequenas Empresas, do 
Grupo Setorial para Assuntos Econômicos (GAE).  
Esse tema foi desenvolvido pelo FOPEME, com a 
participação do SEBRAE/PR, FIEP, FECOMÉRCIO, 
INVEST-PR, CORECON e JUCEPAR.  
 
Os resultados oriundos dos Grupos de Trabalho 
foram publicados no documento – Plano Estadual 
de Retomada Econômica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PARTICIPAÇÃO NO XIX ENAMPE DA CONAMPE 
Valdemar Bernardo Jorge, Secretário do Planejamento 
e Projetos Estruturantes e Presidente do FOPEME, 
participou do XIX Encontro Nacional da Micro e 
Pequena Empresa (ENAMPE), promovido pela CONAMPE - 
Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas 
e dos Empreendedores Individuais.  
 
O evento reuniu autoridades, especialistas e 
lideranças do setor e trouxe o tema “Pequenos 
negócios e um novo olhar para as oportunidades”. 
 
O Presidente do FOPEME, Valdemar, falou da 
importância das empresas familiares na geração de 
empregos. Segundo ele, é inestimável a contribuição 
das micro e pequenas empresas nas vidas de todos os 
brasileiros, além do protagonismo das famílias nas 
iniciativas empreendedoras locais e na melhoria das 
condições socioeconômicas da população, o que aponta 
para a importância de se fortalecer a união 
familiar. 
 
Destacou também, que é necessário encontrar caminhos 
para que as empresas continuem e prosperem. “Essa é 
a missão de todos nós neste evento: encontrar 
mecanismos que possam auxiliar as pessoas que têm 
por vocação o empreendedorismo a se desenvolver cada 
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vez mais e trabalhar. E que aquelas que ainda não 
tem vocação, possam aprender e avançar nesse 
belíssimo trabalho que é gerar empregos no nosso 
país”, falou o Presidente do Fórum. 
 
Em sua apresentação, ele também defendeu a união 
entre o poder público, o setor produtivo e as 
universidades para geração de novos negócios, 
enfatizou a importância das linhas de crédito, do 
treinamento e da capacitação de novos 
empreendedores, bem como da criação de outros 
mecanismos de apoio ao micro e pequeno empresário e 
fez referência às iniciativas do programa Paraná 
Produtivo do governo estadual, citou números 
alusivos à relevância econômica das micro e pequenas 
empresas em âmbito nacional e estadual. 
 
 
 

 

 

 

 PARTICIPAÇÃO NO LÍDERES EM MOVIMENTOS DO SEBRAE/PR 
 
A Secretaria Técnica do FOPEME participou da segunda 
edição do Líderes em Movimento promovido pelo 
SEBRAE/PR, de 28 a 30 de setembro. 
 
O evento trouxe na programação palestras, debates e 
experiências que provocaram novos olhares e 
estimularam mudanças e transformações positivas na 
sociedade. 
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Foram mais de 30 especialistas nacionais e 
internacionais, mais de 20 talks, painéis e cases de 
sucesso no evento indicado para líderes 
institucionais, públicos, empresários de pequenas 
empresas, líderes que participam do diálogo público, 
que possuem poder de influenciar setores econômicos, 
comunidades, cidades, estados e país, e são 
protagonistas das grandes causas de melhoria do 
ambiente de negócios. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DOS COMITÊS DOS 
PEQUENOS NEGÓCIOS 
 
A Secretaria Técnica do FOPEME participou do 
Encontro Estadual dos Comitês dos Pequenos Negócios 
promovido pelo SEBRAE/PR em parceira com o Governo 
do Estado, AMP e FOPEME.  
 
São objetivos dos Comitês: criação e implementação 
de propostas de ações territoriais para a melhoria 
do ambiente de negócios dos territórios, 
compartilhar boas práticas na implementação da Lei 
Geral, gerar sinergia entre as Instituições de cada 
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Território, articular e negociar parcerias 
territoriais, estaduais e nacionais para a execução 
das ações estruturantes e sugerir e articular ações 
junto ao Fopeme.  
 
O Diretor de Operações do Sebrae/PR, Julio Agostini, 
destaca o FOPEME, que atende 22 territórios no 
Estado a fim de desenvolver o capital social, 
produtivo e associativo local por meio das micro e 
pequenas empresas, sendo um incentivo a mais para a 
transformação do ambiente de negócios de maneira 
protagonista. A cooperação é elemento-chave para 
superar desafios e problemas. Para tanto cada 
território deve formalizar um Comitê Territorial dos 
Pequenos Negócios para que possam trocar 
experiências imediatamente. 
 

 
 
 
 
 

 ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE CRÉDITO 
 
A convite do SEBRAE Paraná, em 23 e 24/11/2021, 
Paulo Freitas representou a Secretaria Técnica do 
FOPEME no Encontro Estadual de Agentes de Crédito, 
realizado pelo Sebrae/PR e a Fomento Paraná, onde 
houve o reconhecimento dos agentes de crédito que 
tiveram o melhor desempenho no último ano, com o 
Prêmio de Microcrédito. Os agentes de crédito foram 
responsáveis pela liberação de R$ 154 milhões na 
economia paranaense, entre abril de 2020 e agosto de 
2021. O montante foi disponibilizado pelo programa 
Paraná Recupera, voltado para apoiar empreendedores 
informais, microempreendedores individuais e 
pequenos negócios atingidos pela pandemia.  
 
Os agentes de crédito são responsáveis pela 
orientação de empreendedores e pela intermediação de 
operações nos municípios, por meio das prefeituras, 
associações comerciais e sociedades empresariais 
credenciadas. Atualmente, são mais de 380 
profissionais ativos em 283 cidades do Paraná.  
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O mês de agosto ainda registrou recorde histórico no 
montante de recursos disponibilizados via trabalho 
dos agentes. Foram R$ 11,4 milhões liberados em 
1.015 contratos, tendo como ticket médio o valor de 
R$ 11.191,00. No estado, inclusive, o índice de 
inadimplência vem reduzindo. Entre abril e agosto de 
2021, o número passou de 12,11% para 7,21%.  
 
Foi mostrado que o trabalho desenvolvido por eles 
possui propósito, que eles são atores essenciais no 
processo de retomada econômica que estamos vivendo.  
 
Nesse evento, houve o reconhecimento, apresentadas 
novas práticas, houve a integração dos agentes e 
estimulado, ainda mais, o crescimento desse 
importante trabalho, de acordo com Amberson Bezerra, 
coordenador estadual de Políticas Públicas e de 
Acesso a Serviços Financeiros do Sebrae/PR.  
 
Além da entrega do prêmio, a programação do evento 
foi dividida em quatro pilares com palestras 
técnicas voltadas para comunicação, liderança, 
motivação e serviços financeiros, com apresentação 
de histórias inusitadas, em vídeo, dos agentes de 
crédito para fomentar a interação.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ENCONTRO REGIONAL DE FÓRUNS ESTADUAIS 
 
Mario Doria e Paulo Freitas, a convite do Fórum 
Permanente Nacional, em 02/12/2021, apresentaram o 
FOPEME no Encontro Regional dos Fóruns Estaduais em 
Fortaleza – CE. 
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No encontro, foram discutidas as diretrizes e 
estratégias para o Fórum Nacional das Micro e 
Pequenas Empresas, a fim de aumentar a integração 
entre o Fórum Permanente Nacional e os Fóruns 
Estaduais. 
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7 – LINHA DO TEMPO 

A Linha do Tempo contém as entregas realizadas até 2021. 
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8 – 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. 
 

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 



 46 

 

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

 Caroline Arns - Representante Suplente da Iniciativa 
Privada do Comitê Temático Educação e Capacitação 
Empreendedora 
 

 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 Suplente da 
Iniciativa Privada do Comitê Temático Racionalização 
Legal e Burocrática 
 

 Jonny Magalhães Stica - Representante Titular do 
Governo do Comitê Temático Investimento, 
Financiamento e Crédito 
 

 Gilberto Passos Lima - Representante Suplente do 
Governo do Comitê Temático Tecnologia e Inovação  
 

 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 Pelegrina - Representante Titular do Governo 
do Comitê Temático Tecnologia e Inovação  
 

 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 
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 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 
 

 Pedro Donato Skraba - Representante Titular da 
Iniciativa Privada do Comitê Temático Racionalização 
Legal e Burocrática 
 

 Rafael Calil Trevisan - Representante Suplente da 
Iniciativa Privada do Comitê Temático Tecnologia e 
Inovação 
 

 Ronald Márcio de Lima - Representante Suplente do 
Governo do Comitê Temático Educação e Capacitação 
Empreendedora 
 

 Rubens Fava - Representante Titular 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 
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O presente Relatório atende o disposto no artigo 57 da Lei 
Complementar nº 163 de 29 de outubro de 2013. 

 

Curitiba, 14 de Dezembro de 2021 

 

SECRETARIA TÉCNICA DO FOPEME 


