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 ATA 
 
 

TIPO DE REUNIÃO 
 

50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - 
FOPEME 

 

 
DATA HORÁRIO LOCAL 

15/03/2022 13h30 às 17h30 Virtual – Zoom                                  

 
 

REGISTROS DA REUNIÃO 
 

 
ABERTURA 
 

Mario Doria, Secretário Técnico do FOPEME, agradeceu a presença de todos. Falou que em janeiro as Fichas 
das Ações de 2022 foram preparadas e enviadas aos coordenadores e em fevereiro, as mesmas foram preenchidas 
com as ações pelos Comitês Temáticos e hoje vamos mostrar como é que ficou o nosso Painel de Gestão de 2022.  

 
Deu as boas-vindas a Ana Caroliny, do SEBRAE/PR que está incorporando a nossa Secretaria Técnica, no 

lugar de Amberson Silva, que vai ficar só no Comitê de Investimento, Financiamento e Crédito com o tema de 
Serviços Financeiros. 

 
Ana Caroliny agradeceu e disse ser uma satisfação estar aqui conosco, uma responsabilidade com esse 

grupo. Está no SEBRAE/PR há 12 anos. Trabalha atualmente na Unidade de Ambiente de Negócios – UANE, na 
mesma Unidade de Amberson Silva. Na Secretaria Técnica se coloca à disposição de todos. 

 
Paulo Freitas, da Secretaria Técnica, fez a apresentação dos 2 palestrantes que abordaram o tema 

Retrospectiva e Perspectivas Econômicas para as MPE em 2022: 
 

 Antonio Everton Chaves Junior - Economista da Confederação Nacional do Comércio desde maio 
de 1988, representante da entidade no Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas a 
partir de 2000. É responsável pela análise da pesquisa da confiança do empresário do comércio. 
Pós graduação em Empreendedorismo e Desenvolvimento de Pequenos Negócios; mestre em 
Economia Empresarial. 

 Carlos Magno Andrioli Bittencourt - Economista, palestrante e consultor. Foi Presidente do 
Conselho Regional de Economia do PR. Atualmente é Conselheiro do Conselho Federal de 
Economia. Doutor e Mestre em Engenharia de Produção pela UFSC. Coordenador Pedagógico da 
CONAMPE. Professor de pós-graduação na área de negócios em diversas Instituições de Ensino 
Superior. Possui mais de 1200 entrevistas no âmbito regional e nacional abordando temas 
econômicos. 

 
 
PALESTRA PESPECTIVAS ECONÔMICAS PARA AS MPE EM 2022 
 
Antonio Everton, da CNC, abordou sobre as perspectivas econômicas para 2022: 

 Comentou que o convite para a palestra foi antes da invasão russa na Ucrânia e os efeitos da mesma 
nas projeções de crescimento; 

 Falou da performance da economia nos últimos 10 anos, destacando as crises de 2015, 2016 e 2020; 
 Falou do nível de crescimento do Brasil em relação a 42 países; 
 Apresentou os indicadores de Preços ao Consumidor, Taxas de Desemprego, Juros e Déficit Fiscal do 

Brasil, comparado com Estados Unidos, China, Grã Bretanha, Zona do Euro, Rússia, Argentina e México; 
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 Mostrou o comportamento das vendas no comércio varejista de 2021, bem como o comportamento 
da inflação no mesmo período; 

 Falou dos efeitos da invasão da Rússia na Ucrânia nas commodities e fertilizantes; 
 Apresentou a tabela de juros praticadas pelas instituições financeiras para as empresas, bem como o 

spread bancário; 
 Falou do nível de confiança empresarial do comércio no período de janeiro de 2020 a fevereiro de 2022, 

bem como a intenção de consumo das famílias, seu nível de endividamento e o impacto da taxa de 
juros no mesmo período, e 

 Apresentou o Índice de Atividade Econômica do Banco Central relativo a dezembro de 2021. 
 
Carlos Magno, da CONAMPE, abordou sobre a conjuntura econômica para 2022 e sobre a economia 

paranaense: 
 Mostrou um panorama da pandemia causada pelo COVID 19 e mudanças da forma das empresas de se 

relacionarem com os clientes, o trabalho e estudo em home office; 
 Falou dos impactos na cadeia de suprimentos; 
 Apresentou a evolução do PIB de 2010 a 2021 sob as óticas da produção e da demanda e comparando 

Brasil com as maiores economias do mundo e com o Paraná, bem como falou dos principais destaques 
do PIB em 2021; 

 Falou dos principais drivers de crescimento, que continuarão sendo o consumo das famílias e as 
exportações; 

 Comparou as taxas de investimento e poupança; 
 Falou da posição do Paraná em relação a outros Estados, na quantidade de empresas abertas e tempo 

de abertura de empresas, base terceiro quadrimestre de 2021; 
  Mostrou o perfil de empreendedorismo no Paraná, por natureza jurídica e por atividade econômica, e 
 Falou das expectativas para a economia do Paraná. 

 
Respondendo ao questionamento de Mario Doria, sobre se as medidas necessárias para conter a inflação não 

estariam sendo tomadas tardiamente, Antonio Everton respondeu que dependemos da comunhão de ideias entre 
Governo e Congresso Nacional, passando pela criação de políticas compensatórias para diminuir os efeitos 
inflacionários da crise e ações que desonere o setor privado, diminua o tamanho do Estado na economia, que permita 
ao Governo maior capacidade de investimento, que possibilite ao setor privado um maior protagonismo para os 
investimentos que são necessários para o País voltar a crescer. 

 
Lauro Wozniak, da Fampepar, comentou que um investimento em Vans na área de prestação de serviços, não 

se paga, em razão da pandemia, sendo que o empresário tem que tentar sobreviver com os recursos que tem 
disponível. Antonio Everton complementou dizendo que o empresário tem que avaliar o custo de capital, a 
possibilidade de retorno do investimento e avaliar se vai valer à pena ou não dispender no investimento. 

 
Ercílio Santinoni, da CONAMPE, sugere ações de fiscalização sobre os MEI’s que tem faturamento real acima do 

estabelecido em lei. Lauro Wozniak sugere rever os CNAE relativos ao transporte de vans, que são conflitantes e 
impedem a prestação de serviços pelos pequenos empresários do setor. 

 
Marcelo Dias, da AMPEC Paranaguá, comentou que a suspensão do pagamento dos pedágios no Estado do 

Paraná proporcionou um ganho para as empresas transportadoras e que de certa forma contribui na redução de custos, 
principalmente nas despesas com combustível. Pergunta se existe algum estudo sobre esse tema. Carlos Magno 
comentou que há estudos em andamento que serão apresentados no futuro; comentou também sobre os preços de 
combustíveis, que continuam defasados na Refinaria. 

 
Arisitides Mossambani, da Fempipar, comentou que existe falta de planejamento e gestão na área pública. 

Comparou à iniciativa privada que trabalha 168 h por mês, contra 44 h nas áreas públicas. Não é possível produzir 
soluções importantes para o País nessa condição de trabalho. 
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PAINEL DE GESTÃO 2022 
 
Paulo Freitas, da Secretaria Técnica do FOPEME, apresentou as ações planejadas dos Comitês Temáticos para 

2022: 
 
 
COMITÊ TEMÁTICO DE RACIONALIZAÇÃO LEGAL E BUROCRÁTICA 
 
Ação 1: Implementar a Política Estadual de Desenvolvimento das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

do Estado do Paraná, cuja entrega é um Decreto publicado. Responsável: Pedro Skraba da CONAMPE; 
 
Ação 2: Definir estratégias para encaminhar a nova Lei Complementar do Estatuto da MPE no Paraná, que irá 

revogar a Lei Complementar nº 163/2013 para aprovação na Assembleia, cuja entrega é uma Lei Complementar 
publicada.  Pedro Skraba da CONAMPE. 

 
Pedro Skraba sugere fazer uma reunião com pequeno grupo para definir estratégias e caminhos para aprovação 

da nova LCº 163/2013. Ercilio Santinoni propõe fazer logo a reunião e sugere envolver diretamente a Assembleia 
Legislativa do Estado. Mario Doria sugere, antes de mais nada, saber onde se encontra a minuta da Lei no processo de 
tramitação e depois seguir com as outras iniciativas. 

 
 
COMITÊ TEMÁTICO DE ACESSO A MERCADOS 
 
Ação 1: 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 e Portal 
Nacional de Contratações Públicas – PNCP, cuja entrega é Padronizar o objeto nos termos de referência nos processos 
de compras públicas. Responsável: Maria Carmen da SEAP/DECON; 

 
Ação 2: Dar continuidade ao Acordo de Capacitação de jurisdicionados pelo TCE-PR e articular novas ações, 

com base no Pacto TCE-FOPEME-SEBRAE/PR e FECOMÉRCIO, cuja entrega é um novo Acordo firmado de Capacitação 
de jurisdicionados pelo TCE-PR. Responsável: Maria Carmen da SEAP/DECON; 

 
Ação 3: Aumentar a participação de MPE Local e Regional nas licitações, propondo metas mínimas de compras 

de MPE aos Municípios (Piloto na RM de Curitiba), cuja entregas é a aplicação dos 25% exclusivo para MPE’s. 
Responsável: Maria Carmen da SEAP/DECON; 

 
Ação 4: Solicitar Isenção da taxa de cadastramento de fornecedores no Licitações-e do Banco do Brasil, cuja 

entrega é a isenção concedida pelo BB. Responsável: Maria Carmen da SEAP/DECON; 
 
Ação 5: Integrar o Sistema GMS com o Portal Nacional de Compras Públicas - PNCP e SEFA, cuja entrega é o 

sistema GMS 100% integrado com as plataformas do PNCP e SEFA. Responsável: Maria Carmen da SEAP/DECON. 
 
Juliana Schwenger, consultora do SEBRAE/PR deste Comitê, deu mais detalhes sobre as ações.  
 
 
COMITÊ TEMÁTICO DE ACESSO A MERCADOS – GT COMEX 
 
Ação 1: Aprofundar os resultados obtidos com a pesquisa quantitativa de 2021, para fundamentar subsequente 

seminário on-line, com a apresentação de soluções para as dificuldades encontradas, cuja entrega é de quinhentas 
visualizações do seminário. Responsável: Klaus Rotman do CORREIOS. 

 
Klaus Rotman completou as informações dizendo que os seminários serão fundamentados no resultado da 

pesquisa apresentado na Reunião Plenária de dezembro de 2021. 
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COMITÊ TEMÁTICO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
 
Ação 1: Regulamentar a Lei de Inovação nº 20541/2021. Responsável: Marcos Pelegrina, da SETI; 
 
Ação 2: Implantar nova versão do Programa de Capacitação de Crédito pela AGEUNI, cuja entrega é: setecentos 

alunos matriculados. Responsável: Marcos Pelegrina, da SETI. 
 
Mario Doria comentou sobre a apresentação da prof. Cida da Universidade Virtual do Paraná, aqui no FOPEME 

em 2021, onde ela apresentou a proposta de relançar, a pedido do FOPEME, o programa Bom Negócio do Paraná com 
carga horária maior. Comentou também sobre o trabalho desenvolvido pelo Paulo Parreira, na época na SETI, que 
Marcos Pelegrina deu continuidade e culminou com a criação da AGEUNI. 

 
Gilberto Lima, da TECPAR e da coordenação deste Comitê, deu mais detalhes das ações. 
 
 
COMITÊ TEMÁTICO DE EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA 
 
Ação 1: Desenvolver o comportamento empreendedor e qualificação técnica no público atendido pela Agência 

do Trabalhador, por meio de acordo entre SEJUF e SENAC/ FECOMÉRCIO, SEJUF e SENAI/FIEP e SEJUF e SEBRAE, cuja 
entrega é: quatro mil e quintas pessoas capacitadas. Responsável: Ricardo Opolz da SEJUF; 

 
Ação 2: Atualizar o Aplicativo Paraná Serviços, integrado às 216 Agências do Trabalhador, cuja entrega é o APP 

em operação. Responsável: Ricardo Opolz da SEJUF. 
 
Milton Reck, da SEJUF, complementou as informações. Comentou que além das 216 Agências do Trabalhador, 

teremos 183 Pontos Avançados de atendimento. 
 
Caroline Arns, da FIEP, informou que, em função das eleições 2022, está saindo do Sistema FIEP e que em seu 

lugar assumirá Aline Calefi, presente na reunião. Agradeceu ao FOPEME por todo o atendimento prestado a este 
Comitê. Mario Doria também agradeceu pela contribuição fantástica dado por Caroline. 

 
Rubens Fava comentou que o SENAC também está pronto para iniciar a formação, só aguardando a assinatura 

do Termo de Acordo e que a Instituição ofertará 2.100 vagas. 
 
 
COMITÊ TEMÁTICO DE INVESTIMENTO, FINANCIAMENTO E CRÉDITO 
 
Ação 1: Equalizar juros conjuntamente entre BADESC de SC e Fomento Paraná na região de Fronteira, cuja 

entrega é ter três municípios com condição equalizada. Responsável: Jonny Stica da Fomento Paraná; 
 
Ação 2: Maior número de Agentes de Crédito treinados no máximo de municípios do Paraná, cuja entrega é 

trezentos municípios com condição equalizada. Responsável: Jonny Stica da Fomento Paraná; 
 
Ação 3: Acesso a Serviços Financeiros, cuja entrega é ter um modelo digital da capacitação da ferramenta de 

crédito Sebrae. Responsável: Amberson Silva do SEBRAE/PR. 
 
 
PLANEJAMENTO DO FOPEME 
 
Mario Doria falou da preparação das fichas em dezembro de 2021, o envio das mesmas aos coordenadores dos 

Comitês Temáticos para preenchimento. Faremos a atualização das mesmas em 2022 sempre que necessário. 
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Na Secretaria Técnica, estamos trabalhando junto com Amberson Silva e Luiz Rolim e mais recentemente com 
Rodrigo Viana, Aline Geani e Ana Caroliny do SEBRAE/PR, no estreitamento da comunicação com os Comitês Territoriais 
do Estado do Paraná. Nesse processo, será um ano bastante promissor para o FOPEME, pois pretendemos, trazer e 
levar o máximo de informações para os Comitês Territoriais e vice-versa, inicialmente através de visitas presenciais, 
trazendo demandas, integrando os Comitês ao FOPEME, em todo o Paraná. 

 
Outra inciativa é trazer o Fórum Permanente Nacional para dentro do FOPEME. Tivemos em fevereiro um ciclo 

de Reuniões com os Comitês Temáticos daquele Fórum e disponibilizamos para todos os nossos Comitês Temáticos, as 
agendas de reuniões, bem como as apresentações. Na medida do possível é importante os nossos Comitês participarem 
e contribuírem com o Fórum Nacional e conhecer as ações que estão sendo desenvolvidas a nível nacional. 

 
 
 
ASSUNTOS GERAIS 
 
Lauro Wozniak agradeceu a Ercilio Santinoni sobre o andamento das propostas no Congresso, que beneficiam 

mais de cinco mil empresas no Paraná. 
 
Gilberto Lima destacou a presença de Juliana Schwenger na live de Compras Públicas, onde falou da 

importância do FOPEME. Mario Doria parabenizou a Juliana e falou do destaque que o Paraná tem a nível nacional no 
tema de compras públicas, em razão do trabalho dela. 

 
Ana Caroliny apresentou detalhes da XI edição nacional do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor 2022, bem 

como os eventos previstos na etapa Estadual. Atualmente estão sendo realizadas as visitas técnicas aos municípios para 
verificação in loco dos projetos. A próxima etapa contará com apoio do FOPEME, que é o julgamento estadual dos 
projetos. O SEBRAE/PR está enviando o convite ao FOPEME para julgar os projetos, através de seus integrantes. 

 
Mario Doria completou dizendo que o FOPEME está sendo convidado para julgar os projetos, pois os temas das 

categorias são os mesmos que os Comitês Temáticos discutem. Então, por conta da similaridade de temas, estamos 
sendo convidados a participar desse processo, a exemplo de edições anteriores. Pediu a ajuda de todos para indicarem 
representantes de suas Entidades para participar. 

 
Ercílio Santinoni destacou a presença e o suporte dado pelo SEBRAE, tanto no Fórum Permanente Nacional, 

como no FOPEME, sendo o principal parceiros dos Fóruns. 
 
Milton Reck destacou o trabalho de capacitação técnica que será focado no MEI. Mario Doria parabenizou a 

SEJUF pela inciativa, bem como pela sua presença no FOPEME contribuindo para a melhoria dos pequenos negócios 
Ercilio Santinoni enfatizou a política pública do MEI, que se não existisse, teríamos quinze milhões de pessoas em busca 
de emprego. 
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