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 ATA 
 
 

TIPO DE REUNIÃO 
 

51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - 
FOPEME 

 

 
DATA HORÁRIO LOCAL 

17/05/2022 13h30 às 17h30 Virtual – Zoom                                  

 
 

REGISTROS DA REUNIÃO 
 

 
ABERTURA 
 

Mario Doria, Secretário Técnico do FOPEME, agradeceu a presença de todos.  
 
Comunicou que a sra. Louise da Costa e Silva Garnica é a nova Secretária de Estado do Planejamento e 

Projetos Estruturantes e Presidente do FOPEME. Justificou a sua ausência em razão de uma viagem já programada 
previamente. 

 
Agradeceu ao Mauro Oddo Nogueira, do IPEA, por ter atendido a nossa solicitação de realizar uma palestra 

nesta reunião. 
 
Apresentou Ana Caroliny, do SEBRAE/PR, que está ocupando a cadeira da Secretaria Técnica em 

substituição a Amberson Silva, que atualmente está dedicado ao eixo de Serviços Financeiros da Instituição e 
também consultor técnico do Comitê Temático Investimento, Financiamento e Crédito do FOPEME.  

 
Ercílio Santinoni, presidente da CONAMPE deu as boas-vindas a Mauro Oddo e a Eduardo Augusto Knechtel, 

que estará trabalhando a partir de junho no projeto de reestruturação da FAMPEPAR. 
 
Comentou que o Fórum Permanente Nacional tem feito muitas ações positivas e que retornamos aos 

encontros presenciais. Completou dizendo que certamente Mario Doria retornará também com as reuniões 
presenciais. 

 
Ana Caroliny cumprimentou a todos e desejou uma excelente reunião. 
 
Paulo Freitas, da Secretaria Técnica, cumprimentou a todos de Albufeiras em Portugal (18h – horário local) 

e desejou uma excelente reunião. 
 
Mario Doria cumprimentou a Eduardo Knechtel. Comentou que ele é uma das pessoas que vem incorporar 

no nosso Fórum e é muito bem-vindo. Conhecemos bem a capacidade dele.  
 
Eduardo Knechtel agradeceu e se coloca à disposição de todos. 
 
Luiz Rolim, Gerente da Unidade de Ambiente de Negócios do SEBRAE/PR, deu as boas-vindas a todos. 
 
 

PALESTRA PRODUTIVIDADE DAS MPES: O PORTAL PARA O SÉCULO XXI 
 

Mauro Oddo Nogueira, Técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
– IPEA, proferiu a palestra sobre Produtividade das MPEs: o Portal para o Século XXI, falando dos seguintes pontos: 
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 A representatividade das MPE formais e informais; 
 O debate em torno do “setor informal”, destacando a confusão conceitual da informalidade e do 

trabalho precário; 
 O dilema da produtividade, demonstrada na razão entre a produtividade média do trabalho do quartil 

e a produtividade média do trabalho total da economia brasileira entre 2002 e 2009; 
 A porta de saída seria ter políticas de inovação voltadas à realidade brasileira devendo ser 

desenvolvidas e implementadas, considerando a necessidade de inovação nos processos produtivos e 
de gestão das MPEs e direcionadas aos pequenos empreendedores com potencial de desenvolvimento; 

 Ter um projeto de desenvolvimento do País que tenha as MPEs como protagonistas; 
 Mostrado o panorama do financiamento que ilustra o tamanho da restrição a crédito das micro e das 

MPEs em comparação com as médias e grandes empresas, de 2012 a 2020; 
 A proposta de financiamento contingente à receita, pagamentos vinculados ao faturamento. 

 
 
Mario Doria parabenizou Mauro Oddo pela apresentação e junto com Ercílio Santinoni, Amberson Silva, Daniel 

Fleig, Aristides Mossambani, Gilberto Lima e Carlos Magno teceram diversos comentários sobre a apresentação de 
Mauro Oddo. 

 
A palestra e comentários encontram-se disponíveis na Secretaria Técnica do FOPEME. 
 

 
PAINEL DE GESTÃO 2022 
 
Ana Caroliny, da Secretaria Técnica do FOPEME, apresentou o Painel de Gestão e as fichas de ações de 2022 

dos Comitês Temáticos: 
 
 
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. 
 
Ricardo Opolz, coordenador público desse Comitê, quanto à ação 1, comentou que, até o mês de março, foram 

disponibilizados pela Fomento Paraná mais de R$ 2,5 milhões em crédito via Agência do Trabalhador, só na unidade de 
Curitiba, por conta da primeira etapa do projeto Recomeça Paraná. 

 
Comentou também que na segunda etapa foi liberado junto ao BID o recurso de R$ 4,05 milhões para destinar 

aos empreendedores que fossem capacitados pelo SEBRAE/PR nos processos de gestão de seus pequenos negócios, 
recebendo o valor de R$ 300, na conclusão de cada um dos 3 módulos do curso, totalizando R$ 900 por participante 
concluinte. Até o momento tivemos 405 pessoas inscritas. 

 
Comentou sobre o acordo fechado com SENAC em evento no Palácio do Governo, onde foram disponibilizadas 

5.383 vagas para cursos de aprendizagem profissional, em 30 municípios. Não iniciou ainda. Está sendo realizado um 
trabalho de divulgação desse processo. Solicitou ajuda das Entidades presentes em divulgar essa ação. 

 
Sobre a ação 2, comentou que o APP Paraná serviços tem a função de cadastrar Empreendedores e Clientes e 

de aproxima-los. Essa ação continua parada, mas será retomada com o andamento da etapa 3 do programa Recomeça 
Paraná. 
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Karin Brückheime, da FIEP, falou que assumiu o lugar de Caroline Arns, para representar o Sistema FIEP nesse 
Comitê e se colocou à disposição. 

 
  
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. 
 
Fernanda Silva, do BRDE, comentou que a Instituição irá indicar novo representante junto ao FOPEME. 
 
Amberson Silva, consultor técnico desse Comitê, sobre a ação 1, comentou que está acontecendo a negociação 

com os municípios. Na próxima reunião o Comitê trará algo mais concreto. 
 
Sobre a ação 2, falou da parceria forte entre SEBRAE/PR e a Fomento Paraná na capacitação e na 

disponibilização de agentes de crédito para trabalhar com as linhas de crédito da Fomento. Atualmente já conta com 
387 agentes capacitados. 

 
O resultado dessa capacitação se traduz no volume de microcrédito concedido, que de janeiro a março de 2022 

foi de R$ 53 milhões, atendendo 2.120 contratos. 
 
Desde 2020 foram realizadas 14 turmas com 480 agentes de crédito formados. Atualmente tem 389 agentes 

ativos em 257 municípios. 
 
Sobre a ação 3, comentou que a ferramenta de crédito, disponibilizada a partir de 2020, por meio de planilha 

contendo as linhas das principais Instituições de crédito do Estado que fizeram o acordo com FOPEME e SEBRAE/PR. 
Em 2021 as planilhas foram disponibilizadas às Salas do Empreendedor do Estado e posteriormente foi disponibilizada 
de forma online. Foi incluído também no aplicativo, o Balcão Finanças com 15 questões respondidas pelos empresários, 
mostrando se ele está no caminho, ou já preparado para o acesso ao crédito, bem como quais linhas de crédito são 
mais específicas a ele. Solicitou que os Integrantes do FOPEME divulguem essa ferramenta. Lembrou também, que essa 
ferramenta nasceu de uma demanda da Carta Paraná. 

 
Apresentou na sequência os trabalhos que estão sendo realizados no programa Mais Finanças. A finalidade do 

programa é articular e disponibilizar informação, educação, e orientação ao acesso consciente aos serviços financeiros, 
composto de algumas ações, como: disponibilização da ferramenta de crédito e de autoavaliação, já citado, semana de 
renegociação com Instituições financeiras que ocorrerá em junho de 2022, cujas peças publicitárias estão em 
elaboração, convidou para que todos façam parte da comunidade de crédito, pediu que divulguemos as SGCs e FAMPE 
SEBRAE, lançamento do programa Inovação FINEP SEBRAE e concluiu informando que no segundo semestre será criada 
um modelo de lei de incentivo ao crédito municipal. 

 
Luiz Rolim agradeceu a todo o sistema cooperativo financeiro, que desde a pandemia tem prestado todo o 

apoio ao sistema de crédito do Estado e elogiou o trabalho que Amberson Silva vem realizando nesse contexto, 
contribuindo para a pequena empresa tenha acesso ao crédito. 

 
 
COMITÊ TEMÁTICO DE ACESSO A MERCADOS 
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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. 
 
Maria Carmem, coordenadora pública deste Comitê, sobre a ação 1, comentou que está sendo produzido o 

catálogo eletrônico que será disponibilizado aos municípios. A nova lei de licitações traz a ideia de catálogo nacional de 
itens, mas percebemos no Estado, temos itens com mais de um nome e expandindo para Brasil, fica mais difícil. 
Comentou também sobre outros pontos da lei sobre esse tema. 

 
Sobre a ação 2, Juliana Schvenger, consultora técnica deste Comitê, falou que o acordo de cooperação TCE -

FOPEME – SEBRAE/PR está na área jurídica do TCE e em processo de assinatura para mais um período de 4 anos. 
Comentou também sobre os novos cursos em EAD, que o TCE está preparando. 

 
Concluiu dizendo que o Paraná foi o primeiro Estado a regulamentar a nova lei de licitações. 
 
Sobre a ação 3, falou do projeto piloto, de aumentar a participação das MPEs nas compras locais e regionais, 

que está na fase de planejamento e será implementado no segundo semestre. 
 
Sobre a ação 4, Maria Carmem comentou que a superintendência do Banco do Brasil está analisando o pedido 

de renovação da isenção da taxa de cadastramento de fornecedores no sistema licitações-e. 
 
Sobre a ação 5, Maria Carmem falou que continuam preparativos para integração dos sistemas. 
 
Juliana Schvenger falou do Fomenta Estadual 2022, que acontecerá de forma híbrida, com a participação de 

empresários e gestores públicos. Os eventos acontecerão em 6 e 7 de julho e os convites estão sendo preparados. Os 
temas serão na área de inovação em compras públicas, a nova lei de licitações, portal Compras Net e pregão eletrônico. 

 
 
 

 
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, coordenador desse grupo de trabalho, falou das pesquisas quantitativas realizadas e que o 

próximo passo é fazer pesquisas qualitativas por meio de entrevistas com empresários, para subsidiar a organização do 
seminário previsto, com base nas principais lacunas das microempresas no processo de exportação. 
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Comentou que o levantamento do total de empresários que exportam no Paraná, será realizado sempre uma 

vez por ano. 
 
Implementadas nas redes sociais Facebook, Instagram e Linkedin as informações do GT-COMEX – FOPEME. 
 
Prevista visita ao Porto de Paranaguá em julho de 2022. 
 
Adriana Cordeiro, da CONAMPE, comentou sobre a preparação de um grande seminário, não só para o Paraná, 

mas para todo o Brasil, mostrando o que o nosso Estado tem de bom. 
 
 
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. 

 
Quanto à ação 1, Mario Doria falou que a minuta do Decreto será tratada com Louise Garnica, Presidente do 

FOPEME, para definição do processo de encaminhamento desse assunto. 
 
Quanto à ação 2, Mario Doria comentou que foi realizada uma reunião com Vitor Tioqueta, Superintendente 

do SEBRAE e Louise Garnica, para conversar sobre o andamento da alteração da LC nº 163 e Louise Garnica assumiu o 
compromisso de dar andamento ao processo. 

 
 
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. 
 
Sobre a ação 1, Gilberto Lima, coordenador público suplente deste Comitê, comentou que a regulamentação 

da Lei de Inovação está prevista para o final do mês de maio. 
 
Sobre a ação 2, Gilberto Lima falou que está sendo tratado com SEBRAE/PR e SETI sobre a condução em 

conjunto do novo Programa Bom Negócio e que o plano de capacitação dos empreendedores está em andamento.  
 
 
. 
 
 
ASSUNTOS GERAIS 
 
Ana Caroliny agradeceu aos coordenadores dos Comitês Temáticos pelas apresentações dos planos de ações  e 

pela presença de todos e ao Mauro Oddo pela sua palestra, que gerou muitas provocações e reflexões. 
 
Mario Doria agradeceu pela presença de todos, ao Mauro Oddo pela sua palestra, como sempre brilhante. 

Comentou que estamos todos de parabéns pelos 14 anos de FOPEME, motivo de orgulho, e que só chegamos aqui por 
causa de vocês, Integrantes do Fórum e só temos a agradecer pela colaboração e apoio de todos. 
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Paulo Freitas, da Secretaria Técnica, destacou a palestra de Mauro Oddo e das futuras palestras que traremos 

nas Reuniões Ordinárias, com temas excelentes para reflexão sobre o nosso processo de melhoria do ambiente de 
negócios. 

 
Ercilio Santinoni comentou que no dia 1/6 está prevista uma reunião do CT6 do Fórum Nacional para discutir 

rampa de acesso do MEI a ME, para ver se cria um valor para enquadramento, ou se cria uma faixa, onde se pague um 
valor menor do que a primeira faixa do Simples Nacional. Pediu para quem tiver sugestões que as passe para Mario 
Doria, Paulo Freitas ou Ana Caroliny, para incorporarmos as sugestões na reunião de 1/6. Apesar do momento ser 
impróprio, necessitamos fazer uma alteração na legislação do MEI. Agradeceu a todos pelos trabalhos que tem sido 
realizados no Fórum e em particular pelos coordenadores dos Comitês Temáticos. 
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