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Quantidade de pequenos negócios beneficiados

 
 

Setores econômicos beneficiados pelo projeto *

Foz do Iguaçu - PR

Prefeito: Francisco Lacerda Brasileiro
População: R$ 256.088,00
Ano: 2010
PIB R$ Mil: R$ 14.676.000,00
Ano: 2018
PIB per capita: R$ 57,31
Ano: 2018
Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal: R$ 0,79
Ano: 2016
Número de empresas optantes pelo Simples Nacional: R$ 28.385,00
Ano: 2020
Número de empresas: R$ 14.421,00
Ano: 2014

Título do projeto
MEI no Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu

Categoria
Inclusão Produtiva e Apoio ao MEI

6.700 beneficiados diretamente.

 Administração pública, defesa e seguridade social

 Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura

 Agricultura familiar e produtor rural pessoa física

 Agroindústria

 Agroecologia

 Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação

 Alojamento e alimentação

 X  Arte, cultura, esporte e recreação
 Atividades administrativas e serviços relacionados
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Recursos / Origens

 
 

 Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados

 Atividades imobiliárias

 Atividades profissionais, científicas e técnicas

 Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas

 X  Construção
 Cooperativas e associações

 Educação

 X  Eletricidade e gás
 Empreendimentos da economia solidária

 Indústria de transformação

 Indústria extrativa

 X  Informação e comunicação
 Organismos internacionais e outras instituições

 Outras atividades de serviços

 Outros setores

 Saúde humana e serviços sociais

 Serviços domésticos

 Transporte, armazenagem e correios

 Turismo rural

Outro (especifique)

Fonte do
Recurso

Valor
Financeiro –
R$

Valor
Econômico  -
R$

Total - R$ (%)

Casa do
Empreendedor

720.000,00 720.000,00 97,96 Total
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Aplicações / Despesas

 
 

Objetivos e metas do projeto *

 
 

Surgimento da ideia para o desenvolvimento do projeto

Natureza
da
Despesa

Recurso
Financeiro
Prefeitura
– R$

Recurso
Econômic
o
Prefeitura
– R$

Recurso
Financeiro
Parceiros
– R$

Recurso
Econômic
o
Parceiros
– R$

Total - R$ (%)

Serviços
contratado
s dos
MEIs

1.680.000,
00

1.680.000,
00

68,29 Total 2.350.000,
00

100.000,0
0

Este projeto mostra com destaque a inclusão produtiva do MEI de Foz do
Iguaçu, que se tornou uma referência nacional de atuação com resultados,
sendo benchmarking para a Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa,
além de diversas instituições de várias unidades da federação. Desde 2009 o
município de Foz do Iguaçu vem se esforçando para tirar a lei geral da MPE do
papel pelas iniciativas do Comitê Gestor da Lei Geral no município, porem só
em 2017, quando a atual administração municipal tomou posse, é que foi
possível colocar em prática os benefícios para os pequenos negócios em
função da prioridade dada pelo prefeito Chico Brasileiro.
Neste projeto são mais de 6.700 Microempreendedores Individuais
diretamente beneficiados e outros 1.000 empreendedores, organizados da
seguinte forma:
510 microempreendedores individuais participantes do projeto Pró-Educação:
MEI na Escola possibilita a participação de profissionais que atendem às
demandas de manutenção e pequenos reparos nas Escolas Municipais e
Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI´s), Este não é um projeto que
visa apenas aqueles MEI´s já regularizados há algum tempo, os novos
empreendedores que vierem a se formalizar também poderão fazer parte do
projeto e prestar serviços.
5.700 microempreendedores individuais  atendidos pela Casa do
Empreendedor com serviços de formalização, fiscalização orientadora,
capacitação técnica, orientações diversas, orientações sobre licenças
sanitárias e ambientais, nota fiscal.
100 mulheres empreendedoras – orientações e capacitações para mulheres
que participam dos mais de 30 Clubes de Mães do município. O foco foi em
orientar, um grupo dessas mulheres, para que elas possam disseminar o
aprendizado entre as demais que participam dos Clubes, trabalhar de forma
organizada, a precificar os produtos de artesanato por elas elaborados, bem
como a produzir os artefatos com qualidade e economia. Muitas delas
formalizaram-se como MEI´s e, logo, passarão a ter direito de explorar um
espaço no Terminal de Transporte Urbano da cidade.
900 empreendedores – distribuídos em 26 áreas de atuação econômica o
projeto prevê a qualificação de 900 profissionais que poderão ser formalizados
e orientados conforme preconiza a legislação federal 123/2006.
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Resumo da situação antes da implantação do projeto (cenário

anterior) *

O projeto surge do esforço do Comitê Gestor Municipal da Lei Geral e do
prefeito municipal em oportunizar aos microempreendedores individuais,
empreendedores e pessoas físicas beneficiários do Bolsa Família de Foz do
Iguaçu a possibilidade de se profissionalizar, regularizar e ganhar novo
mercado, além de incentivar o desenvolvimento local por meio da distribuição
de renda produtiva em serviços prestados aos órgãos públicos. Foi através de
um ato de crença e coragem que o prefeito municipal resolve fazer “valer a
legislação” de forma a distribuir renda, incentivando o empreendedorismo na
inclusão produtiva.
Sem dúvida alguma a ideia surgiu como um projeto inovador e de destaque
nacional, sendo referência para inúmeras UFs que visitaram Foz do Iguaçu
para conhecer o apoio ao empreendedorismo em forma de serviços para os
MEIs e potenciais empresários.
O projeto permitiria tratar necessidades e aproveitar oportunidades de maneira
a criar  um projeto inovador, inédito e com resultados rápidos e concretos para
os microempreendedores individuais. Seria possível tratar as demandas de
serviços das Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil
para serviços de pequenos reparos e manutenção, buscando agilidade e
qualidade.
Diante de visão empreendedora do gestor municipal voltada a valorização e
priorização dos pequenos negócios locais, tendo em vista a inclusão produtiva
do MEI, também seria oportuno qualificar pessoas marginalizadas
economicamente.
Outro fator facilitador no surgimento da ideia era o ambiente propicio ao
envolvimento e comprometimento de parceiros com mesmo interesse e
finalidade do projeto.
Com os ingredientes acima foi possível reunir com a prefeitura diversos
parceiros dispostos a ajudar. Ainda, foi possível contar com a estrutura
disponível para o desenvolvimento do empreendedorismo no município,
priorizando a inclusão produtiva e o apoio ao MEI. Desse modo, foi dado início
à elaboração do projeto, explicitando as contribuições dos envolvidos:
•Casa do Empreendedor: abertura das empresas, orientações, regularização
da situação de alguns MEI´s, mapeamentos, sensibilização e preparação dos
MEI´s;
•Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil – organização
com as APMF´s para aquisição de serviços priorizando os MEI´s;
•Escritório de Compras – elaboração de modelos de contratos e termos,
divulgação dos MEI´s, apoio as Escolas e CMEIs.
•SEBRAE, Secretaria de Assistência Social entre outras.
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Solução proposta *

Anteriormente ao projeto, as ações de incentivo e apoio aos
Microempreendedores Individuais e potenciais empresários ocorriam de
maneira limitada ou inexistente, com contribuições pontuais de parceiros e
sem inclusão de pessoas que se encontravam em situações de
vulnerabilidade.
Somando-se a isto as secretarias municipais não atuavam de forma integrada,
muito menos observando o plano de governo, se é que existia, já que a
administração anterior do município se encontrava com sérios problemas
judiciais, fato que diversos vereadores e o prefeito foram presos em função da
má administração.
Nas escolas, os recursos repassados às APMF´s, ainda que em volume menor
do que o atual, eram absorvidos por prestadores de serviços de maior porte
empresarial, algumas vezes por meio de licitações e com ganhadores de fora
do município. As Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil
apresentavam dificuldades em suprir suas demandas e, ao mesmo tempo, os
MEI´s não sabiam sobre as possibilidades de adentrar este nicho. Claramente,
havia uma dificuldade de organização dos microempreendedores não só com
relação às questões de organização empresarial, mas também para aproveitar
as oportunidades existentes, como o mercado de recurso público.
O projeto foi estruturado com o envolvimento e participação de todos os
parceiros e, após constatação da viabilidade do mesmo, foi apresentado pelo
prefeito municipal, Chico Brasileiro, aos MEI´s mobilizados para a participação.
A apresentação também foi feita para todas as Escolas Municipais e Centros
Municipais de Educação Infantil envolvidos, demonstrando que a participação
do executivo municipal foi de assinar um projeto inovador e com resultados
que podem ser considerados nacionalmente como um prática exitosa, pois
capaz de gerar inclusão produtiva com impacto econômico e social, também
participaram coordenadores da Casa do Empreendedor e envolvidos na
Secretaria Municipal de Assistência Social.
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Ações da Prefeitura para o promover a inclusão produtiva e o

apoio aos microempreendedores individuais, artesãos,

cooperativas e associações de pequenos negócios

Pensando num projeto que pudesse ser referência nacional, o trabalho da
administração municipal foi de elaborar um projeto que pudesse priorizar a
inclusão na economia local dos microempreendedores individuais e pessoas
em situações de vulnerabilidade, além de integrar diversas parcerias para
otimizar recursos. Como era início de uma nova gestão para Foz do Iguaçu o
prefeito Chico Brasileiro determinou  a integração de diversas secretarias, a
renovação da Casa do Empreendedor e a disponibilização de investimento
financeiro de forma jamais vista no município para incentivar o
empreendedorismo.
Foram criadas várias linhas de ação, uma delas focada na melhor aplicação do
recurso destinado a manutenção das Escolas Municipais e Centros Municipais
de Educação Infantil e, também, de incentivar os microempreendedores a
fornecerem para as entidades que utilizam recurso público, não somente para
a prefeitura. Neste projeto, foi possível encontrar uma forma de materializar a
vontade da atual gestão municipal em demonstrar que é possível gerar
inclusão produtiva com os recursos repassados para às APMF´s. Estes
recursos foram ampliados em 100%. Com isto, consequentemente, dobraram-
se as oportunidades para que os microempreendedores participantes do
projeto pudessem fornecer seus serviços, explicitando que a atual gestão
oferece o tratamento diferenciado e favorecido para os pequenos negócios. O
atual valor repassado é de R$ 5,00/mês por aluno, diferentemente dos R$ 2,50
repassados até o ano de 2017. A rede municipal de ensino conta hoje com
mais de 28.000 alunos matriculados.
Nas Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil, foram
identificadas as principais demandas de serviços e os entraves nos processos
de contratação. Ademais, a partir do mapeamento dos empreendedores que
atuam com serviços de manutenção e pequenos reparos, foi identificado o
perfil dos mesmos e as necessidades de preparação para atuar de forma
organizada e competitiva no mercado.
Aliado a isto, foi definida uma linha de atuação com o intuito de qualificar os
empreendedores, inclusive através de outros projetos ou cursos fornecidos
pela Casa do Empreendedor como forma de orientar, formalizar, regularizar,
melhorar a gestão empresarial, ampliar mercado, participar de compras
públicas, facilitar as compras no meio escolar e incentivar a permanência do
recurso público localmente, bem como, promover a inclusão dos beneficiários
do Bolsa Família.
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O prefeito Chico Brasileiro priorizou ações e recursos para que este projeto
pudesse ter resultados práticos e de curso prazo, desta forma os MEIs teriam
maior participação no acesso aos recursos públicos destinados a compras e
aquisições e qualificação profissional, provocando inclusão produtiva e maior
equilibrio na distribuição de renda. A proposta deu tão certo que foi possível
atender mais de 4.300 MEI´s desde 2017 tendo todos os atendimentos
registrados, o que permite rastreabilidade de cada um, sabendo quais as
necessidades do empreendedor, tipo de atendimento, qual atendente, tempo
de atendimento, cadastro completo, divulgação de informações, relatórios de
inteligência de atendimento e outras informações que permite à Casa do
Empreendedor analisar as melhores formas de prestar seus serviços. Foi
investido num grande centro de atendimento integrando à Casa do
Empreendedor ao Banco do Empreendedor e Escritório de Compras.
Somando se a esta estrutura foram definidas diversas ações, todas integradas
e complementares:
•Divulgação e sensibilização para formalização de empreendedores.
•Ações de orientação, capacitação e qualificação continuada.
•Sensibilização e divulgação aos MEIS sobre as oportunidades de mercado e
possibilidade de fornecer para o meio escolar.
•Incentivar os empreendedores para obterem capacitação técnica em suas
áreas e uso de equipamentos de proteção.
•Preparação dos empreendedores para administração do seu negócio.
•Participar de um ciclo de capacitações ofertados pela Casa do Empreendedor
e pelo Sebrae.
•Preparação dos responsáveis por aquisições do meio escolar para comprar
com tratamento diferenciado e favorecido dos pequenos negócios,
potencializando a inclusão produtiva e apoio ao MEI.
•Articulação e aprovação para ampliação do volume de recursos por parte da
prefeitura para compras com exclusividade dos pequenos negócios.
•Estruturação do escritório de Compras para divulgar os empreendedores e
orientar sobre os editais de compras públicas em geral.
•Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil utilizando o
cadastro de fornecedores para obterem orçamentos e contratações de
serviços dos MEIs.
•Casa do Empreendedor oferecendo serviços para alvará de funcionamento
definitivo e emissão de notas fiscais com agilidade, de forma inovadora e
integrada digitalmente, eliminando a emissão de papéis e concluindo os
serviços em menor tempo.
•Adoção de vistorias ágeis para os processos iniciais e fiscalização orientadora
de forma continuada.
•Orientações sobre exigências legais, porém com tratamento diferenciado aos
pequenos negócios, sobre as licenças da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MEIO
AMBIENTE e AGRICULTURA.
•Aporte de recursos da Prefeitura Municipal, no valor de R$1.200.000,00,
numa Sociedade de Garantia de Crédito para oferecer aval aos
empreendedores que tomarem recurso de financiamento com instituições
bancárias e cooperativas de crédito, com taxa de juro de 1% ao mês, sendo
liberado o valor de até R$80.000,00 (Lei nº 4.637, de 23 de Julho de 2018);
•Qualificar ainda mais os empreendedores em alguns ofícios (como pedreiro,
pintor de parede, eletricista, aplicação de revestimentos, etc.), permitindo a
participação de mais 900 pessoas com possibilidade de formalização
empresarial, prioritariamente atendidos pelo BOLSA FAMILIA.
•Realização de eventos (feira) para apresentar oportunidades de negócios
para os MEIs.
•Inclusão dos MEIs no cadastro de fornecedores da prefeitura e incentivo ao
cadastro de outros compradores, como Itaipu Binacional, Exército Brasileiro,
Universidades, UNILA, Copel, entre outros.
•Prioridade no tratamento diferenciado para compras exclusivas.
Este conjunto de ações traduz um grande e genuíno empenho da
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 Ações da Prefeitura para a promoção e comercialização dos

produtos e serviços prestados pelos Microempreendedores

Individuais, cooperativas, associações, artesãos, agricultores

familiares, etc.

 
 

Atendimento da prefeitura aos microempreendedores

individuais, artesãos, cooperativas, associações de pequenos

negócios

administração municipal em beneficiar de forma prática e permanente o setor
empresarial, principalmente aos menos assistidos, de Foz do Iguaçu que
desde muito tempo sofrem com a falta de apoio do governo municipal.

A estruturação de um Escritório de Compras integrado à Casa do
Empreendedor foi o alicerce para a promoção da inclusão dos MEIs e demais
empreendedores no mercado de compras públicas. Esta ação foi realizada
com a participação de diversos parceiros que deram condições reais de
investimento na infraestrutura necessário e, mais do que isso, participam
diretamente na divulgação de suas compras e aquisições oferecendo
tratamento diferenciado e favorecido.
De maneira particular na prefeitura municipal e de forma mais explícita, o
prefeito municipal se esforçou sem limites para que a ação que incentiva a
comercialização dos serviços dos microempreendedores gerasse incentivo às
Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil para comprar de
forma diferenciada e com favorecimento aos pequenos negócios conforme
preconizam as leis federal, estadual e municipal.
Com a preparação de microempreendedores para o fornecimento de serviços
de manutenção e pequenos reparos foi possível ampliar a participação desses
negócios nas compras públicas, elevando para quase 2 milhões de reais o
repasse de recursos por ano. A inclusão produtiva  e apoio ao MEI em Foz do
Iguaçu acontece de maneira prática e permite a participação do maior número
possível de empreendedores. Diversos eventos para divulgação das
oportunidades de negócios são realizados integrando parceiros e
proporcionando maior alcance aos empreendedores do município.
Os empreendedores são incentivados a se preparar profissionalmente e
participar das chamadas de apresentação de orçamentos para obtenção do
melhor preço. Com isso, a possibilidade de aprovação dos orçamentos entre
os microempreendedores se torna muito maior.
Com a ação que favorece a qualificação e formalização empresarial mais de
100 mulheres ligadas a associações de Clube de Mães recebem apoio,
contribuindo para a inclusão produtiva com produção de produtos como
artesanado e outras manualidades. Na mesma vertente, pessoas em situação
de vilnerabilidade e beneficiadas pelo BOLSA FAMILIA recebem qualificação
com incentivos para empreender.
O empreendedor passa a ter maior acesso ao crédito e com juro diferenciado,
uma vez que o município aportou recursos em uma sociedade garantidora de
crédito, o que dá mais condições do empresário adquirir máquinas e
equipamentos para agilizar e trazer mais qualidade aos serviços que presta.
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Resultados alcançados pelo projeto *

A atual gestão tem ampliado a estrutura de atendimento aos empreendedores,
priorizando a manutenção e crescimento da estrutura de apoio, com isso,
aumentou o número de atendimentos às pessoas que  comparecem
diariamente para formalizar e profissionalizar seus pequenos negócios. Isto
impactou em definir Foz como uma referência nos serviços públicos voltados
ao MEI atendendo mais de 4300 MEIs deste maio de 2017.
A Casa do Empreendedor de Foz do Iguaçu foi ampliada e reinaugurada no
ano de 2018, como uma demonstração de valorização e cuidado que a atual
administração municipal tem para com os pequenos negócios e, em especial,
para com os microempreendedores individuais.
Atualmente, a Casa do Empreendedor possui mais de 10 atendentes que
oferecem os principais serviços aos microempreendedores, além de contador,
coordenação e a Diretoria de Empreendedorismo que atuam no local. Os
serviços destinados aos MEI´s foram ampliados e hoje acontecem de forma
totalmente digital, trazendo agilidade aos atendimentos.
Foi criado, no mesmo local da Casa do Empreendedor, uma estrutura mais
ampla de atendimento, com uma equipe do Escritório de Compras e outra do
Banco do Empreendedor. Desta forma, o empreendedor tem acesso facilitado
aos principais e mais importantes serviços para o seu crescimento
empresarial. É possível receber orientações desde a formalização, preparação
para a administração, acesso ao crédito, acesso à informações sobre compras
e licitações e orientações sobre crescimento e mudança de porte, tudo em um
mesmo local.
Especificamente para este projeto, o mencionado Escritório de Compras tem
um papel muito importante, pois é uma forma de incentivar a participação dos
empresários locais nas compras públicas e governamentais. O Escritório tem
se mostrado como espaço capaz de oferecer um tratamento diferenciado e
favorecido, fazendo com que o recurso utilizado para compra de produtos e
serviços pelos órgãos públicos tenham maior probabilidade de permanecer em
nosso município, evidenciando que a inclusão produtiva se torna factível com
este tipo de serviço.
Estas ações já estão em andamento e ganham maior força com o apoio de
diversas instituições parceiras, pois sem elas não seria possível selar o que há
de melhor para nossos empreendedores.
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Principais Etapas do Projeto (Cronograma)

 
 

Principais desafios enfrentados e/ou superados (nível de

Por se tratar de um projeto inovador para inclusão produtiva é possível dizer
que não encontramos outro apoio semelhante em territorio nacional. Todas as
buscas e pequisas demonstram que o conjunto de serviços disponibilizados
para a inclusão produtiva do MEI é realizado em Foz do Iguaçu de maneira
exemplar, sendo motivo para receber inumeras visitas técnicas e convites para
apresentar o projeto em diversos Estados brasileiros.
Os resultados concretos demonstram os ganhos para Foz do Iguaçu,
apresentando o real sucesso deste projeto. Apesar de tempo de execução é
possível apresentar resultados significativos, como:
•Estrutura de atendimento aos MEIs que geraram aproximadamente 29.000
atendimentos para mais de 4700 empreendedores e potenciais empresários
de maio/17 a ago/18.
•Aumento do recurso disponível para manutenção e pequenos reparos nas
Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil, de R$ 840mil
em 2017 para R$ R$ 1.680mil em 2018, adquiridos prioritariamente de MEIs.
•11 Oficinas de preparação realizadas entre maio/2018 e agosto/2018
especificamente para MEIs fornecedores.
•Mais de 100 serviços contratados de MEIs para o meio escolar municipal de
maio a agosto/18.
•Cerca de 50 Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil
realizaram contratações exclusivas de pequenos negócios.
•900 pessoas qualificadas para o meio empresarial em 2018.

As avaliações dos resultados foram realizadas pelo Comitê Gestor de
Desenvolvimento Municipal certificando se que os resultados são expressivos
aos empreendedores e que não há melhores resultados em qualquer outro
município do Brasil de porte semelhante à Foz do Iguaçu.
Um dos impactos significativos é a inserção de mais de R$ 2 milhões de reais
no comércio local a partir da priorização de pequenos fornecedores que
receberam tratamento diferenciado nas aquisições púiblicas.
Como análise, percebe-se que deve ser investido ainda mais nesta
modalidade de inclusão produtiva, pois os resultados são expessivos e de
grande impacto social, econômico e ambiental.

Etapa Prazo de Execução
Qualificação de MEIs e empresários
potenciais, eventos, aporte na SGC

maio de 2017 a dezembro 2018.

Compras públicas dos MEIs para
inclusão produtiva

maio de 2018 a dezembro de 2018.

Preparação de compradores para
tratamento diferenciado e prioridade aos
pequenos negócios nas aquisições

maio de 2018 a dezembro de 2018.

Reestruturação da Casa do
Empreendedor, Banco do
Empreendedor e Escritório de Compras

março de 2018 a junho de 2018.

Simplificação dos procedimentos na
Casa do Empreendedor para agilidade
na digitalização da formalização

março de 2018 a junho de 2018.
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dificuldade) *

 
 

Parcerias realizadas para o desenvolvimento do projeto

Alguns desafios foram enfrentadas pela administração municipal, porém não
foi impossível superá-los.
Abaixo destacamos alguns pontos que foram cruciais para a obtenção de
resultados:
•Resgatar a credibilidade e imagem da administração municipal junto à classe
empresarial em função dos problemas ocorridos nas gestões anteriores.
•Integrar as diversas secretarias e servidores em torno do objetivo deste
projeto e assim, consolidar efetivamente a execução do plano de governo.
•Sensibilizar servidores para o cumprimento da legislação e aplicação do
tratamento diferenciado e favorecido aos pequenos negócios.
•Sensibilizar os MEIs para participar das atividades oferecidas pela prefeitura.
•Mudar a imagem da prefeitura como sendo uma boa pagadora de contas.
•Falta de qualificação profissional e regularização empresarial por parte dos
MEIs
•Articular com parceiros os inúmeros benefícios propostos neste projeto para
uma atuação integrada com otimização de recursos e esforços.
•Abrir um novo mercado de atuação aos MEIs com a contratação de serviços
qualificados - uma demanda reprimida apresentada pelas Escolas Municipais e
Centros Municipais de Educação Infantil.
•Dificuldade por parte de compradores para obtenção de orçamentos de
maneira rápida e com qualidade para as aquisições e compras públicas.
•Dificuldade dos microempreendedores individuais para emissão de suas
notas fiscais.

Página 11Página 11



 
 

Relação entre recursos previstos e resultados alcançados

(custo/benefício)

As parcerias aqui apresentadas só foram possíveis por conta da credibilidade
do profeito Chico Brasileiro e pela forma de pactuar o projeto de forma
coletiva. A inclusão produtiva e apoio ao microempreendedor individual
acontece de forma desafiadora, pois só se estabelece pelo cumprimento de
parcerias eficazes e se concretiza pela otimização de recursos e esforços num
objetivo comum. Nesse intuito, a atual gestão municipal não mediu esforços
para reunir os principais parceiros que deveriam estar envolvidos para a
execução do melhor projeto de inclusão produtiva e apoio ao MEI no Brasil.
Para isso, foi pensado em parceiros que pudessem contribuir para a
mobilização dos microempreendedores individuais, para a prestação de
informações e preparação dos mesmos, para mapeamento das informações
sobre aquisições de serviços, bem como qualificação de empreendedores e
possíveis empresários e para dar condições de executar e manter o projeto.
São os principais parceiros:
•Casa do Empreendedor: abertura das empresas, orientações, regularização
da situação de alguns MEI´s, mapeamentos, sensibilização e preparação dos
MEIs;
•Escritório de Compras: elaboração de modelos de contratos e termos,
divulgação dos MEI´s habilitados para o fornecimento dos orçamentos aos
possíveis compradores, esclarecimento de possíveis dúvidas aos MEI´s e
APMF´s;
•Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil: organização
com as APMF´s para aquisição de serviços priorizando os MEI´s;
•Sebrae: auxilio na elaboração do projeto, sensibilização dos envolvidos e
capacitação dos MEI´s;
•Secretaria Municipal de Governo – elaboração do projeto, articulação para
obtenção dos recursos necessários, monitoramento da execução e resultados;
•Secretaria Municipal de Educação – gestão e fiscalização dos recursos,
preparação dos responsáveis, monitoramento da execução e resultados dos
serviços prestados.
•Secretaria Municipal de Assistência Social – gestão e qualificação de pessoas
em vulnerabilidade econômica e social.
O projeto foi estruturado com o envolvimento e participação de todos os
parceiros e, após constatação da viabilidade do mesmo, foi apresentado pelo
prefeito municipal, Chico Brasileiro, aos MEI´s mobilizados para a participação.
A apresentação também foi feita para todas as Escolas Municipais envolvidas,
demonstrando que a participação do executivo municipal foi de assinar um
projeto inovador e com resultados que podem ser considerados de referência
nacional.
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Expectativas para a continuidade e evolução do projeto *

 
 

Considerações finais

Depois de muito tempo onde as ações de apoio aos MEIs estavam estagnadas
o prefeito Chico Brasileiro quebrou paradigmas priorizou a inclusão produtiva
aos empreendeores de Foz do Iguaçu, e com isso, vários resultados que já
foram alcançados se mostram muito significativos e que de várias formas
estão mudando a realidade das vidas dos empreendedores, como é possível
constatar através de depoimentos de alguns empresários que aderiram ao
Projeto.
A cada dia novos empreendedores estão aderindo ao projeto e tendo acesso a
este novo mercado, pois os recursos são repassando às APMF´s e as Escolas
Municipais e Centro Municipais de Educação Infantil têm uma demanda
grande de serviços que precisam ser executados. É uma oportunidade que só
tende a crescer, pois os recursos chegam perto de R$2 milhões e ainda tem
muito a ser explorado.
Para o ano de 2019, pretende-se qualificar mais empreendedores e mapear
outras possíveis atividades que também possam ser contempladas pelo
Projeto. Assim como utilizar todo o recurso, de forma exclusiva, aos pequenos
reparos e manutenção.
A Administração pública municipal olhou para os pequenos negócios, de uma
maneira nunca antes realizada, viu uma possibilidade de crescimento para
esses negócios e deu condições para que pudessem se qualificar, crescer e
conquistar este importante mercado.

Os resultados até o momento são tão surpreendetes positivamente que o
prefeito Chico Brasileiro está ampliando recuros para  a continuidade do
projeto e criação de outras ações. É, e será sem dúvida um dos melhores
projetos do Brasil comprovados pelos visitantes e parceiros envolvidos.
Além de fortalecer e consolidar os pequenos negócios participantes como
empresas viáveis haverá um ganho significativo com a qualificação de
beneficiários do Bolsa Família, pois muitos destes poderão empreender e ter
uma atividade complementar de renda e futuramente consquistar sua
independência financeira. Estes poderão necessitar de mais ações de apoio
empresarial, ao qual a Casa do Empreendedor estará estruturada para
oferecer os serviços que melhor poderão atender esses novos
empreendedores.
Não podemos deixar de unreforçar que a principal expectativa é ampliar a
quantidade de MEIs atendidos, provocando inclusão produtiva de forma
sustentável.
Conforme orienta a gestão de projetos prevemos fazer uma análise e
avaliação de resultados com os parceiros envolvidos e o comitê gestor de
desenvolvimento municipal em dezembro de 2018. Como fruto desta avaliação
obteremos as orientações sobre como seguir com o projeto, avaliando ajustes,
exclusão e inclusão de ações e necessidade de novas parcerias.
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Relato dos beneficiados pelo projeto - selecione a quantidade dos

relatos apresentados

 
 

Beneficiado 

Nome

Quando pensamos em desenvolvimento e crescimento econômico de um
município, precisamos olhar com atenção aos pequenos negócios locais e, por
representarem uma parcela tão significativa da economia, se faz necessário
que as administrações municipais viabilizem políticas públicas de  incentivo e
crescimento desses negócios. É através deste olhar que o prefeito Chico
Brasileiro tem se empenhado para fazer da inclusão produtiva uma alternativa
de ganhos múltiplos entre os envolvidos e a fixação de renda local com
ampliação da participação dos empreendedores no fornecimento de serviços
para os organismos públicos.
Olhando sob esta optica de incentivo e inclusão produtiva do MEI, fica
evidente que o Projeto melhorou o cenário municipal para os pequenos
negócios, uma vez que possibilitou a constante circulação de recursos
econômicos e financeiros no município, fomentou os pequenos negócios e,
além disso, propiciou  um ambiente escolar com mais qualidade de vida para
alunos, professores e demais servidores.
A   atual administração municipal buscou conhecer a sua realidade e
alavancou as potencialidades dos pequenos empreendedores de Foz do
Iguaçu, almejando um ambiente que proporcionasse bons serviços, um
mercado mais equilibrado, maior distribuição de renda e bem estar para a
população em geral.
Projetos com o exposto acima, demonstram que quando há vontade de
transformação da realidade local por parte da gestão municipal, preocupação
com o desenvolvimento da cidade e o bem estar da população é possível
realizar grandes ações, apenas reordenando a aplicação dos recursos
disponíves. Assim, alcança-se uma gestão mais humana, que visa o
desenvolvimento econômico e, também, social.
.

 1

 2

 X  3

 4

 5

 Nenhum
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Telefone/e-mail

 

Função

 

Relato

 
 

Beneficiado 

Nome

 

Telefone/e-mail

 

Função
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Relato

 

Nome

 

Telefone/e-mail

 

Função

 

Relato

 
 

Beneficiado 

Nome

 

Wagner Pinheiro Sadim
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Telefone/e-mail

 

Função

 

Relato

 

Nome

 

Telefone/e-mail

 

Função

 

Relato

45- 99832-0443 sadimwagner@gmail.com

MEI -

Devido ao MEI hoje eu trabalho assegurado, meu trabalho é mais facilitado, a
Casa do Empreendedor auxilia em todas as dúvidas que tenho e o acesso ao
Projeto MEI na Escola foi algo muito bom para os pequenos negócios. Esse
projeto tem sido uma benção dentro da minha casa, pois melhorou minha
renda familiar. Espero que essa porta que foi aberta a mim, se estenda a
muitas outras pessoas.

Ana Délia dos Santos Carlos

45-3901-3327 iriomanganeli@pmfi.pr.gov.br

Diretora da Escola Municipal Irio Manganelli
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Nome

 

Telefone/e-mail

 

Função

 

Relato

 
 

Beneficiado 

Nome

 

Telefone/e-mail

A ideia veio a contribuir com os gestores das escolas, dando autonomia para
executar pequenos reparos Hoje conseguimos, através de três orçamentos,
contratar com rapidez, o menor preço. Conseguimos resolver os problemas
que aparecem na escola com rapidez e agilidade.

Yoná Gabriela de Castilho

45-98428-0411

MEI - Contadora de histórias

Depois que me formalizei como MEI pude ser contratada pela Fundação
Cultural e por outras entidades, pois estava legalizada e poderia emitir nota
fiscal.
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Função

 

Relato
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Telefone/e-mail
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Beneficiado 

Nome

 

Telefone/e-mail

 

Função

 

Relato
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Função

 

Relato
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 Exigir uma resposta para esta pergunta 

 

Função

 

Relato

 
 

Equipe responsável pelo projeto

Nome Telefone/e-mail Função
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Anexe até 5 (cinco) arquivos referentes a evidências do projeto
 

Francisco Lacerda
Brasileiro

45-21051383 Prefeito Municipal

Salete Ap. Oliveira Horst 45-99975-6565 Secretária Municipal de
Governo

Sandra A. Benitez de
Andrade

45-98411-0711 Diretora de
Empreendedorismo

Adir Mationi 45 3521-5300 Gestor do Sebrae
Edson Salez e Edinaldo
Gusmão

45-98401-6119 Atendente Escritório de
Compras




