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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. 

 

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

PÚBLICO 
 AMP – Associação dos Municípios do Estado do Paraná 
 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 
 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 PR - Associação de Micro e Pequenas Empresas do 

Paraná 
 AMPEC MARINGÁ – Associação dos Microempreendedores 

Individuais e dos Pequenos Negócios da Região 
Metropolitana de Maringá 

 CONAMPE – Confederação Nacional das Micro e Pequenas 
Empresas e dos Empreendedores Individuais 

 FAEP – Federação da Agricultura do Estado do Paraná 
 FACIAP – Federação das Associações Comerciais e 

Empresariais do Estado do Paraná 
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 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/PR - 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 

 
 

COMUNICAÇÃO COM OS COMITÊS TERRITORIAIS 

Em 01 de fevereiro Mario Doria, Secretário Técnico do 
FOPEME definiu com Luiz Rolim, gerente da Unidade de 
Ambiente e Negócios do SEBRAE/PR, um processo para melhorar 
a comunicação com os 24 Comitês Territoriais, mais o Pró-
Metrópole, que são os que efetivamente mantém contato com 
os empresários locais e conhecem as necessidades de 
melhoria do ambiente de negócios dos seus respectivos 
territórios. 

Ficou definida a reativação do observatório do pequeno 
negócio do Paraná, uma conexão formada pelo FOPEME, os 24 
Territórios e todos os integrantes do Fórum, que queiram. A 
essa conexão se integram também as estruturas do Estado. 

O observatório é uma instância mais técnica e fará o 
acompanhamento da evolução da comunicação com os 24 
Territórios, que será  divulgado à presidência do Fórum e 
outras partes interessadas. 

Na prática, o território envia uma informação e o FOPEME, 
por meio do observatório envia outra, como contrapartida, 
tais como uma informação de acompanhamento: de legislação, 
dos benefícios incorporados na legislação tributária, de  
instrumentos de apoio aos municípios disponíveis em 
plataformas, como o “Mais Brasil”, iniciativas do Paraná 
Produtivo, dos eixos da Lei Geral, no ciclo de tempo de 
governo, 4 anos, revisado anualmente. 
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Em 13 de junho foi realizada a oficina de planejamento do 
Observatório, com FOPEME e equipe da Unidade de Ambiente e 
Negócios do SEBRAE/PR, no Hotel Mabú Curitiba Business, 
para validar a sua rotina e a estratégia de implementação, 
realizada pelo método Metaplan, onde o grupo desenhou e 
sugeriu uma agenda de implementação. 

 
 
 
 
APRESENTAÇÃO DO FOPEME A SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO 
DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA 
 
Em 10 de fevereiro, a convite do SEBRAE/PR,  Mario Doria 
participou de reunião com Antonio Borges dos Reis e Genésio 
de Siqueira Junior, Superintendente da Secretaria Municipal 
Extraordinária para o Desenvolvimento da Região 
Metropolitana de Curitiba. 
 
Na ocasião Mario apresentou o FOPEME e a sua interrelação 
com os Comitês Territoriais e com o Pró-Metrópole.  
 
Na sequência, Juliana Schvenger o desenvolvimento do plano 
de ação para o estabelecimento de metas de para crescimento 
da participação das microempresas e empresas de pequeno 
porte nas compras públicas. Genésio de Siqueira comentou 
sobre a iniciativa de reunir os Comitês Territoriais de 
Curitiba e RMC para elaborarem um plano conjunto. 
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XI PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR – ETAPA ESTADUAL 
 
Em 23 de março o FOPEME, por convite do SEBRAE/PR, 
participou, por meio de seus Integrantes, do processo 
técnico de julgamento estadual de 89 projetos, candidatos 
ao Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. 
 
No dia 31 de maio, Louise Garnica, Presidente do FOPEME, 
Mario Doria, Secretário Técnico do Fórum, Paulo Freitas e 
Ana Stinglin, da Secretaria Técnica e os julgadores do 
Prêmio, além de Mario e Paulo, Carla Lourenço, da FAMPEPAR, 
Adriana Cordeiro e Carlos Bittencourt, da CONAMPE, 
compareceram ao evento de entrega do Prêmio Sebrae Prefeito 
Empreendedor para os gestores públicos paranaenses, que 
desenvolveram os projetos, com resultados comprovados de 
fomento aos pequenos negócios em seus municípios. 
 
Os prefeitos vencedores deste ano: prefeito Heraldo Trento, 
de Guaíra, prefeito Marcelo José Bernardelli Palhares, de 
Jacarezinho, prefeito Marcelo Belinati, de Londrina, 
prefeito Luiz Carlos Beletti, de Tupãssi, prefeito 
Francisco Lacerda Brasileiro, de Foz do Iguaçu, prefeito 
Fábio de Oliveira D'Alécio, de Ubiratã, prefeito Celso 
Fernando Góes, de Guarapuava, e prefeita Elizabeth Silveira 
Schmidt, de Ponta Grossa. 
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LANÇAMENTO DA 3ª ETAPA DO PROGRAMA RECOMEÇA PARANÁ 
 
O FOPEME recebeu convite da SEJUF, para participar do 
lançamento em 31 de março, no salão de atos do Palácio 
Iguaçu, onde foram ofertadas 5.838 vagas de cursos de 
qualificação e aprendizagem profissional e formação de 
jovens e adultos em 30 municípios paranaenses.  
 
Paulo Freitas, da Secretaria Técnica do FOPEME pelo 
SEBRAE/PR participou do evento, representando Mario Doria e 
o Secretário de Planejamento e Projetos Estruturantes  
Valdemar Jorge. 
 
Faz parte do projeto aprovado pelo FOPEME em reunião 
plenária de novembro de 2020, que consiste em identificar 
as pessoas com perfil empreendedor, de todo o público que 
procura as 216 Agências do Trabalhador, e os 183 Pontos 
Avançados e preparar essas pessoas para o emprego formal, 
ou para empreender um negócio, por meio de capacitação 
técnica oferecida pelo SENAC e SENAI e capacitação de 
gestão pelo SEBRAE.  
 
Também, trabalhar os jovens que tem potencial para 
empreender em negócio próprio.  
 
 

 
 
 

 
LOUISE GARNICA SUBSTITUI VALDEMAR BERNARDO JORGE NA 
PRESIDÊNCIA DO FOPEME 

No início de abril, Valdemar Bernardo Jorge deixou a 
Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos 
Estruturantes, e a presidência do FOPEME, em combinação com 
o Governador Ratinho, para se colocar à disposição do 
projeto político do governo como um todo. Essa alteração 
leva em conta a legislação eleitoral, que exige a 
desincompatibilização de interessados no pleito de dois de 
outubro. 

Louise da Costa e Silva Garnica, que era Diretora Geral da 
SEPL, assumiu a Secretaria no lugar de Valdemar, bem como a 
presidência do FOPEME.  
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FOPEME agradece pelo trabalho e apoio de Valdemar nesse 
período que esteve à frente do Fórum e acolhe com carinho 
Louise à frente desse novo desafio em favor dos pequenos 
negócios paranaenses. 

As Entidades integrantes do Fórum desejam continuado 
sucesso a ambos! 

 

 

 
 
ENCONTRO DOS FÓRUNS ESTADUAIS DAS REGIÕES SUL E SUDESTE 
 
Em 05 de abril, Mario Doria, Ana Caroliny e Paulo Freitas 
participaram do Encontro dos Fóruns Estaduais das Regiões 
Sul e Sudeste, realizado de forma híbrida, presencial e 
virtual, em Belo Horizonte, MG, promovida pelo Fórum 
Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
Nacional. 
 
Mario Doria fez a apresentação do FOPEME, destacando a sua 
importância no ambiente estadual. 
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VISITA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO LOUISE DA COSTA E SILVA 
GARNICA 

 
Em 11 de maio, Vitor Tioqueta, diretor superintendente do 
SEBRAE/PR e Mário Doria, Secretário Técnico do FOPEME foram 
recebidos por Louise da Costa e Silva Garnica, Secretária 
de Planejamento e Projetos Estruturantes e Presidente do 
Fórum, para tratar de questões relacionadas ao Conselho 
Deliberativo do SEBRAE, ao Fórum Permanente das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado do 
Paraná (FOPEME) e de ações que possam favorecer as micro e 
pequenas empresas do Paraná, uma das prioridade do Governo 
do Estado. 

 

 
  

 
 

PARTICIPAÇÃO NO XX ENAMPE DA CONAMPE 

Em 26 e 27 de maio, Mario Doria, Secretário Técnico do 
FOPEME participou do XX 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 “Diálogos para o Desenvolvimento dos 
Pequenos Negócios”. 
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Luiz Rolim, Gerente da Unidade de Ambiente e Negócios, 
falou das atividades e da importância do FOPEME para o 
Estado, no painel “O Fórum Permanente das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte e as entidades de representação 
empresarial”. 

 

 

 

EM PAINEL, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, A 
REGULAMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA OS MUNICÍPIOS 

 
Mario Doria, em 02 de junho, participou online, junto as 
mais de 900 pessoas, representando 150 municípios, entre 
Prefeituras e Câmaras de Vereadores, autarquias e órgãos 
governamentais, do painel realizado pela Escola do 
Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, 
para aprender ou tirar dúvidas sobre a Lei 14.133/2021, que 
estabelece novas regras para licitações e contratos 
públicos no Estado. 
 
Mariane Lubke, presidente da Comissão de Gestão Pública e 
Controle da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Paraná; 
Edgar Guimarães, presidente do Instituto Paranaense de 
Direito Administrativo; Luciano Reis, presidente do 
Instituto Nacional da Contratação Pública; José Anacleto 
Abduch Santos, diretor do Instituto Paranaense de Direito 
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Administrativo, importante parceiro do FOPEME; Vinícius 
Augusto Moura, diretor de Apoio Técnico da Assembleia 
Legislativa; e Luiz Fernando Feltran, Procurador Jurídico 
da Casa trataram desse tema relevante. 
 
Entre as novidades da nova Lei de Licitações, além da 
flexibilidade de poder aplicar normas de acordo com a 
realidade local nos municípios, há também mudanças nas 
modalidades de licitação, sendo que agora se prevê cinco 
delas: pregão, concorrência, concurso, leilão e o inédito 
diálogo competitivo, extinguindo-se, portanto, a tomada de 
preço e o convite, previstas na legislação anterior.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
XI PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR – ETAPA NACIONAL 

 
Paulo Freitas da Secretaria Técnica do FOPEME, 
representando a equipe técnica de julgamento dos projetos, 
esteve presente na premiação do XI Prêmio Sebrae Prefeito 
Empreendedor, em 28 de junho, na sede do Sebrae Nacional, 
em Brasília, que reuniu 182 prefeitos e prefeitas, que 
foram selecionados para a disputa nacional do Prêmio, com 
seus 199 projetos. 
 
A essência do Prêmio está no fomento da inclusão do 
empreendedorismo na agenda municipal, em uma parceria que 
utiliza os pequenos negócios como ferramenta de 
desenvolvimento local, que justamente nasce e cresce nos 
municípios. 
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O Estado do Paraná venceu a categoria Governança Regional e 
Cooperação Intermunicipal, com o prefeito Marcelo Palhares, 
de Jacarezinho, no projeto SRI NP – Sistema Regional de 
Inovação do Norte Pioneiro. Participaram dessa iniciativa, 
os prefeitos de Andirá, Bandeirantes, Cambará, Carlópolis, 
Ibaiti, Joaquim Távora, Ribeirão Claro, Santo Antônio da 
Platina, Siqueira Campos e Wenceslau Bráz. 
 

 
 
 
 
 
 
FOMENTA 2022 
 
Nos dias 6 e 7 de julho Mario Doria, Ana Caroliny e Paulo 
Freitas da Secretaria Técnica do FOPEME, participaram do 
Fomenta Paraná, que tem o propósito de apresentar as 
oportunidades no mercado de licitações, as novidades e 
inovações da nova Lei de Licitações.  
 
No dia 6, a programação foi voltada para o público 
empresarial e no dia 7, para os gestores públicos.  
O evento foi híbrido e foi transmitido do Restaurante 
Madalosso para todo o estado. 
 
O tema central foi Fomenta Paraná: Inovação & Tecnologia em 
Compras Públicas e Licitações, com a presença de 
palestrantes Luciano Reis, Murilo Jacoby, Nádia Dall Agnol 
e Raphael Ícaro.  
 
No dia 7 foi um encontro com finalistas da etapa estadual 
do Prêmio Prefeito Empreendedor, das cidades de Londrina, 
Foz do Iguaçu e Mangueirinha e falaram sobre as suas 
estratégias de fomento para as compras locais. 
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O evento contou com o apoio do FOPEME, TCE/PR e a EGP/PR. 
A Secretaria Técnica enviou o convite a todos os seus 
membros pelo seu canal  WhatsApp. 

  
 
 

 

 

  

COMITÊ METRÓPOLE EMPREENDEDORA 
 
Paulo Freitas, em 26 de julho, representou Mario Doria na 
primeira Reunião Ordinária do Comitê Metrópole 
Empreendedora Curitiba. 
 
Joailson Agostinho falou do desmembramento da regional 
leste em regional leste e a cidade de Curitiba.  
 
Leverci Silveira apresentou os membros do Comitê e falou do 
propósito de tratar os temas da Lei Geral das MPE, a 
promoção do empreendedorismo como força transformadora, com 
Curitiba atuando de forma integrada e a consequente missão 
de organizar as forças da economia para fixar localmente o 
resultado do desenvolvimento. 
 
Cris Alessi reforçou o papel da Agência Curitiba de 
Inovação, com uma estrutura de estratégia de 
empreendedorismo presente desde o início da atual gestão 
municipal. Apresentou a intenção de estruturar os projetos 
de Curitiba para a Região Metropolita de Curitiba (RMC), 
destacou que o papel institucional da Agência Curitiba é 
convergente ao do Comitê, para promover e articular o 
desenvolvimento, em conjunto com universidades, empresas de 
base tecnológica e outras instâncias de governo.  
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Eduardo Pimentel destacou o papel do SEBRAE no apoio de 
ações para o desenvolvimento como o PROMETROPOLE e o 
suporte à ASSOMEC, entre outros e destacou Curitiba como a 
cidade polo de uma das regiões metropolitanas mais 
importantes do Brasil, além de apontar a importância na 
desburocratização e apoio às micro e pequenas empresas 
(MPE). Ainda destacou a importância do reposicionamento da 
divisão territorial dos escritórios SEBRAE, o que dá maior 
força para Curitiba e RMC. Sugeriu também a participação do 
FOPEME na Secretaria Executiva do Comitê. 
 

 
 

 

 

FOPEME PERDE MARIO DORIA 

Em 27 de agosto, Mario José Doria da Fonseca, o querido 
amigo Mario Dória, faleceu por complicações pulmonares. 

Mario foi um militante entusiasta das causas do 
empreendedorismo paranaense, em especial das microempresas, 
microempreendedores individuais e pequenas empresas. 

Sua persistência foi demonstrada na manutenção ativa do 
FOPEME, único do Brasil a não ter paralisado suas 
atividades nesses quase 15 anos, tornando-se exemplo 
nacional. 

Mario Doria nasceu no Rio de Janeiro no dia 21 de fevereiro 
de 1954. Cursou Administração de Empresas na Universidade 
Estadual de Maringá (UEM), cidade em que foi muito feliz e 
sempre defendeu. Há muitos anos iniciou uma carreira como 
servidor do Governo Estadual, onde participou da 
coordenação de várias áreas de desenvolvimento econômico. 

Atualmente era secretário técnico do FOPEME. 



 16 

Seu último evento oficial foi da área que mais se orgulhava 
de ter ajudado os pequenos negócios, as compras públicas 
discutidas no Fomenta 2022, evento especializado da área, 
realizado pelo SEBRAE/PR, em julho de 2022. 

O presidente da Conampe, Ercílio Santinoni, que conviveu 
mais de 15 anos com Mario, no governo do Paraná e no Fórum, 
disse que “Mario era mais irmão que amigo, me convenceu a 
aceitar o cargo de diretor geral da Secretaria de Estado de 
Indústria, Comércio e Assuntos do Mercosul, em 2011. Sempre 
me apoiou e foi um amigo e parceiro inigualável no governo 
do Paraná e no Fopeme”. 

Além das inúmeras homenagens, que instituições integrantes 
do FOPEME prestaram ao Mario, o deputado estadual Guto 
Silva, encaminhou requerimento nº 2879/2022 para envio de 
voto de pesar a sua família, com o seguinte teor: “Senhor 
Presidente: O Deputado que o presente subscreve, no uso de 
suas atribuições regimentais, requer, após ouvido o 
soberano Plenário, o registro na ata dos trabalhos da 
presente sessão e o envio de VOTO DE PESAR à família 
enlutada pelo falecimento do Senhor Mario José Doria da 
Fonseca. Um servidor público íntegro, de caráter e moral 
elevada. Foi um militante entusiasta das causas do 
empreendedorismo paranaense, em especial das microempresas, 
microempreendedores individuais e pequenas empresas. Sua 
persistência na manutenção ativa do FOPEME – Fórum 
Permanente das Micro e Pequenas Empresas do Estado do 
Paraná, único do Brasil a não ter paralisado suas 
atividades nos seus 14 anos de atividade. Foi exemplo 
nacional. Um membro ativo do Conselho do SEBRAE por mais de 
10 anos. Muito difícil a reunião em que ele não era relator 
de algum tema. Aos familiares e amigos, o nosso fraternal 
abraço com votos de pesar, e irrestrita solidariedade pela 
triste e irreparável perda”. 
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SECRETARIA TÉCNICA DO FOPEME PARTICIPA DO LÍDERES EM 
MOVIMENTO 

Em 29 e 30 de agosto, Paulo Freitas, consultor da 
Secretaria Técnica, participou online da programação do 
Líderes em Movimento, que  contou com a participação de 
diversos especialistas do Brasil e do mundo, doutora em 
neurociência, Marcia Abel, o astronauta da Nasa, Ron Garan, 
a ativista palestina Majd Mashharawi, o médico Eugênio 
Mussak, o palestrante da ONU, Peter Kronstrom, a banda de 
jazz Marcelo Torres Jazz Band, e outros. 

O tema central foi liderança em rede, como vetor para a 
transformação.  

A coordenadora nacional do Polo de Liderança Sebrae, Rejane 
Bisuenho comentou que se trata de um trabalho extenso que 
conecta e visa a transformação social, sempre pensando no 
bem comum. 

Vitor Tioqueta, diretor-superintendente do Sebrae Paraná, 
disse que o encontro marca o começo de uma jornada de 
transformação em prol da sociedade. O Líderes em Movimento 
é mais que um congresso, é uma oportunidade de desenvolver, 
conectar e desenvolver. É o fator humano que faz a 
revolução, reinventa e agrega conhecimento e valor na 
tecnologia, nos bens de consumo e construirá o nosso 
futuro, a partir das lições que tiramos pela nossa própria 
história, pelas experiências que estamos vivendo no atual 
momento. São as lideranças que têm o potencial de promover 
e conduzir mudanças na sociedade, além de direcionar as 
instituições, empresas e governos no caminho do 
desenvolvimento. 
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Carlos Melles, presidente do Sebrae Nacional, relembrou a 
criação do Polo de Liderança Sebrae em 2020, onde esteve ao 
lado do vice-governador, Darci Piana, e o diretor-
superintendente do Sebrae Paraná, Vitor Roberto Tioqueta, 
enalteceu a importância da atuação junto às micro e 
pequenas empresas e comentou que o sucesso do Sebrae está 
na simplicidade, em trazer verdades e apresentar a 
realidade para ajudar o empreendedor a desenvolver o seu 
negócio. 

 

 

 

NOVA SECRETÁRIA TÉCNICA DO FOPEME 

Em 20 de setembro, Ozélia Rodrigues, servidora da 
Secretaria de Planejamento e Projetos Estruturantes, foi 
designada por Louise Garnica, Secretária de Estado do de 
Planejamento e Projetos Estruturantes e Presidente do 
FOPEME, para assumir a função de Secretária Técnica do 
FOPEME.  
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Ozélia se colocou à disposição para dar o apoio necessário 
aos integrantes públicos e privados do Fórum. 

 

 

 

11 ANOS DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA A CAPACITAÇÃO 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NA ÁREA DE COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS 

Em 26 de setembro, na sede do SEBRAE/PR, Louise da Costa e 
Silva Garnica, presidente do FOPEME, Fabio Camargo, 
presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e 
Vitor Tioqueta, superintendente do SEBRAE/PR, conduziram a 
cerimônia de assinatura do termo de cooperação técnica 
firmado entre o TCE/PR, FOPEME e o SEBRAE/PR. O objetivo da 
parceria é capacitar servidores municipais e estaduais, bem 
como terceiros interessados, em compras governamentais. 
Mais uma importante ação visando fomentar esse segmento tão 
relevante para o desenvolvimento econômico e social do 
nosso Estado. 

Na ocasião, foi realizada uma linda e justa homenagem a 
Mario Doria, Secretário Técnico do FOPEME, falecido em 
27/08/2022, que participou ativamente das tratativas para a 
formalização de todos os termos de cooperação ao longo do 
tempo. 

O primeiro termo de cooperação foi assinado em 30 de 
novembro de 2011. 

Segundo o presidente da Corte de Contas, Fabio Camargo, o 
TCE-PR cumpre sua função social, indo além de simplesmente 
fiscalizar, mas orientar e apoiar. 

Louise Garnica, Secretária de Estado do Planejamento e 
Projetos Estruturantes e Presidente do FOPEME o convênio 
vai promover o desenvolvimento econômico, fomentando cada 
vez mais o estímulo ao pequeno e ao micro empresário. 
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Vitor Tioqueta, diretor superintendente do SEBRAE/PR, 
destacou que nenhum Estado tem uma parceria tão forte no 
estímulo a compras de micro e pequenas empresas como o 
Paraná, e que serve de exemplo nacional.  

 

 

 

Quantidade de participações desde o início do acordo: 

 
 
 
 
SECRETARIA TÉCNICA DO FOPEME PARTICIPA NO ENCONTRO ESTADUAL 
DOS COMITÊS DOS PEQUENOS NEGÓCIOS E DE REUNIÃO DA FAMPEPAR 
 
De 7 a 9 de novembro a Secretaria Técnica do FOPEME 
participou do Encontro Estadual dos Comitês dos Pequenos 
Negócios, em Foz do Iguaçu, realizado pelo Sebrae/PR, com o 
apoio do FOPEME, dos Comitês Territoriais e locais e das 
Salas do Empreendedor. 

No evento, o Sebrae/PR entregou o Prêmio Território 
Empreendedor aos Comitês Territoriais que obtiveram a 
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melhor evolução no Índice de Desenvolvimento do Ambiente de 
Negócios do Território (IDAN-T). Ao todo, foram premiadas 
21 iniciativas, com base nas ações voltadas às políticas 
públicas, acesso a mercados e a crédito, simplificação e 
desburocratização, liderança e governança, associativismo e 
inovação. 

Segundo Luiz Rolim, gerente da Unidade de Ambiente e 
Negócios Empresariais do Sebrae/PR, ao trabalhar os 
territórios, é possível integrar todas as cidades, 
independente do porte. Os comitês territoriais são a força 
viva do Estado, a demonstração de que, mesmo com as 
diferenças econômicas, todos têm voz e força, valorizando 
os empreendedores, prefeitos e os envolvidos no ecossistema 
do bem para o desenvolvimento das cidades.  

Também no evento, o Sebrae/PR concedeu o Selo de Referência 
em Atendimento a 192 Salas do Empreendedor, um 
reconhecimento à qualidade e ao desempenho no atendimento 
aos empreendedores. 

 

 

 
 
SECRETARIA TÉCNICA DO FOPEME PARTICIPA NO ENCONTRO ESTADUAL 
DE AGENTES DE CRÉDITO 
 
Em 10 e 11 de novembro a Secretaria Técnica do FOPEME 
participou do Encontro Estadual de Agentes de Crédito, 
promovido pela Fomento Paraná e Sebrae/PR. 

Os agentes de crédito, designados pelas prefeituras em 
parceria com a Fomento Paraná, têm a missão de divulgar as 
opções de linhas de crédito disponíveis, identificar, 
orientar, esclarecer dúvidas e ofertar soluções de crédito 
para empreendedores pessoas físicas ou jurídicas do seu 
município; e, facilitar o relacionamento dos empreendedores 
com a Fomento Paraná para a obtenção de crédito. 
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No evento, os agentes de crédito participaram de palestras 
e oficinas com reflexões sobre temas técnicos relativos ao 
cenário da economia paranaense e o papel do microcrédito no 
desenvolvimento econômico, além de outros temas que 
permeiam o universo do comportamento e gestão como, por 
exemplo, atendimento ao cliente, marketing digital, 
autoconhecimento e inteligência emocional. 

No evento houve também o reconhecimento e premiação dos 
agentes dos municípios com melhor desempenho na gestão da 
carteira do microcrédito, conforme o porte populacional. 

 

 
 
 
SECRETARIA TÉCNICA DO FOPEME PARTICIPA NO GOVERNO 5.0 
 
De 16 a 18 de novembro Maria Ozelia, Secretária Técnica do 
FOPEME e Ana Caroliny da Secretaria Técnica pelo Sebrae/PR,  
participaram do encontro Governo 5.0 – Desenvolve Paraná – 
Sustentabilidade a serviço da população, em Foz do Iguaçu  
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Na ocasião, Louise Garnica, Presidente do FOPEME, 
apresentou o Paraná Produtivo, programa que busca 
identificar potenciais e carências das regiões e planejar 
um desenvolvimento integrado entre os municípios. 

O FOPEME participou em 2021, quando a Secretaria do 
Planejamento e Projetos Estruturantes desenvolveu o 
programa, abrangendo oito regiões do Estado, somando 202 
municípios, em diversas oficinas realizadas, onde 
lideranças empresariais, políticas e da sociedade civil 
discutiram as ações necessárias para reforçar o avanço 
econômico e social de cada região.  

 

 

CICLO FINAL DE REUNIÕES DO FÓRUM PERMANENTE NACIONAL  
 
De 16 A 18/11 Paulo Freitas, consultor da Secretaria 
Técnica, participou virtualmente das reuniões dos Comitês 
Temáticos, da 2ª Reunião Ordinária e da 2ª Reunião Plenária 
do Fórum Permanente Nacional, realizadas de forma híbrida 
na CNI em Brasília. Os encaminhamentos estão sendo 
publicados nos nossos respectivos grupos do GAT no 
WhatsApp. 

Um dos destaques é que o sr. Ercílio Santinoni, que 
representa a FAMPEPAR e a CONAMPE no nosso Fórum Estadual, 
e, que também coordena o CT6 e integra outros CTs no Fórum 
Nacional, tem sido designado por aquele Fórum para negociar 
o trâmite de projetos de lei demandados pelo Fórum junto ao 
Congresso Nacional. 

Principais Encaminhamentos: 

 CT Racionalização – andamento dos projetos de 
alterações administrativas da LC 123/2006 e rampa do 
MEI para acesso a Me; 
 

 CT Acesso a Mercados – apresentadas as boas práticas 
de compras públicas pelos Fóruns de Minas e Paraná; 
criação de repositórios de boas práticas de compras 
públicas nos Estados, do Prefeito Empreendedor e 
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outras iniciativas, e publicar e acesso a informações 
para MPE exportar seus produtos; 

 CT Crédito – apresentada a plataforma AntecipaGov, que 
oferece possibilidades de antecipação de recebíveis de 
até 70% do valor que tem a receber dos contratos de 
compras com o governo federal; sr. Ercílio sugeriu que 
os recursos do PRONAMPE sejam, conceitualmente, 
semelhantes ao PRONAF, direcionados somente aos 
pequenos, no caso a 25% das MPE, representados pelos 
MEI e ME; acordo do Sebrae com BNDES sobre o FGI; 
 

 CT Educação – sem encaminhamentos – apresentação da 
Unisinos sobre educação empreendedora e do Programa 
Empreender na Rede; 
 

 CT Racionalização – Alterações gerais na LC 123/2006 
em andamento no Congresso e proposta de alterações na 
rampa de acesso do MEI a ME – primeira faixa do 
Simples Nacional; 
 

 CT Tecnologia - O Comitê solicitou que até 15 de 
janeiro, sejam enviadas sugestões de pautas para 2023. 
De antemão, eles vão fazer um inventário dos projetos 
de lei e projetos de lei complementar, no viés de 
inovação, que estão no Congresso, para podermos 
priorizar em conjunto quais iremos acompanhar. 
 

 CT Política Nacional de Apoio e Desenvolvimento das 
MPE – apresentado o processo de tramitação da minuta 
do decreto e o andamento do trabalho sobre os 
indicadores da política. 
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PONTOS POLÊMICOS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS  
 
Em 21 e 22 de novembro secretária técnica do FOPEME, Maria 
Ozelia, participou com Juliana Schvenger, consultora do 
Sebrae para o Comitê Temático de Acesso a Mercados e Luiz 
Rolim, gerente da Unidade de Ambiente e Negócios 
Empresariais do Sebrae/PR, participaram, com cerca de 750 
inscritos, de mais uma capacitação, promovida pela Escola 
de Gestão TCE-PR, sobre os pontos polêmicos da Nova Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos, no Canal da Música, 
em Curitiba, com o apoio de sempre do Sebrae/PR. 

As palestras foram ministradas pelos auditores do Tribunal 
Flavia Georgia, Ivano Rangel, Gihad Menezes e Valmir 
Martins, pelo diretor da EGP, Edilson Liberal e pelo 
procurador do Ministério Público de Contas do Paraná Flavio 
Berti.  

A Nova Lei de Licitações e Contratos, Lei nº 14.133/21, 
substituirá a Lei de Licitações anterior nº 8.666/1993, a 
Lei do Pregão Eletrônico nº 10.520/2002 e artigos da Lei do 
Regime Diferenciado de Contratação nº12.462/2011.  

No período de transição de dois anos, até abril de 2023, a 
administração pública poderá optar entre as duas 
legislações em seus procedimentos. 

Para resolver as dúvidas dos empresários, o Estado do 
Paraná tem Escritórios de Compras Públicas em todas as suas 
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regiões, uma ferramenta de desenvolvimento para os 
empresários.  

O Escritório, através de treinamentos e capacitações, 
mostra que a barreira das licitações é possível de ser 
ultrapassada. Oportuniza aos empreendedores a possibilidade 
de venderem ao município, gerar renda e desmistificar a 
ideia da dificuldade nas licitações.  

 

 

 

 

 

 

Os Escritórios de Compras Públicas têm parceria da 
Fecomércio PR, FOPEME, FACIAP, FAMPEPAR, TCE-PR, SEBRAE/PR,  
Escola de Gestão do Paraná (EGP), Observatório Social do 
Brasil e Portal de Compras Públicas. 
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VIII SEMANA DA MICROEMPRESA PARANAENSE  
 
Maria Ozélia participou virtualmente da programação da VIII 
Semana da Microempresa Paranaense, realizado pela CONAMPE, 
com apoio do FOPEME. 

Na sua fala de abertura comentou o FOPEME sempre caminhou 
junto com as Instituições que defendem os interesses da 
Micro e Pequena Empresa e que há mais de 14 anos trabalha 
para ser um aliado na busca por melhores condições no 
ambiente dos pequenos negócios. 

Sobre a data, 27 de novembro, a Lei Complementar Estadual 
nº 163 de 2013, no seu artigo 58, instituiu esse dia como o 
Dia Estadual das Micro e Pequenas Empresas, pois nesse 
mesmo dia, em 27 de novembro de 1984, foi promulgada a Lei  
nº 7256, que foi o primeiro estatuto da Microempresa, 
relativo ao tratamento diferenciado, simplificado e 
favorecido, nos campos administrativo, tributário, 
previdenciário, trabalhista, de crédito e de 
desenvolvimento empresarial.  

Completou dizendo que é um dia dedicado a celebrar todos os  
empreendimentos de micro e pequeno porte, que geram os 
empregos formais do Estado e são responsáveis por uma parte 
importante do PIB paranaense. 

Na manhã de 28 de novembro, Ercílio Santinoni, presidente 
da FAMPEPAR e CONAMPE, integrante do FOPEME, participou no 
Congresso Nacional de sessão solene para homenagear as 
micro e pequenas empresas e destacou o reconhecimento ao 
segmento e salientou que as micro e pequenas empresas criam 
novos produtos e serviços, além de trabalharem de maneira 
complementar à produção das grandes empresas. 

Falou também sobre o avanço na diminuição da burocracia, 
que faz com que, hoje em dia, na maior parte do país, uma 
empresa possa ser aberta em 15 horas e que essa 
simplificação colabora para diminuir a informalidade.  
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Uma dificuldade que persiste para o setor é o acesso ao 
crédito, apesar de as pequenas empresas terem um índice de 
inadimplência menor do que as maiores. 

 

 

 

41º ENCONTRO NACIONAL DE JUNTAS COMERCIAIS  
 
Em 30 de novembro a Secretaria Técnica do FOPEME participou 
da abertura do 41º Encontro Nacional de Juntas Comerciais, 
que aconteceu em Curitiba. O evento foi uma realização da 
Federação Nacional de Juntas Comerciais (FENAJU), com 
colaboração especial da Junta Comercial do Estado do Paraná 
(JUCEPAR). 

O evento discutiu temas como continuidade da redução do 
tempo de abertura e licenciamento de empresas, ampliação do 
balcão único estadual, operacionalização de retirada e 
exclusão de sócios, matrícula de tradutores e intérpretes 
públicos, publicações de demonstrações financeiras e 
prevenção a fraudes no registro de atos societários. Ao 
final, foi celebrada a “Carta de Curitiba” com os 
compromissos assumidos. 
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Conhecemos o novo diretor do DREI, Allan Turano. Ele 
destacou na sua fala que a proposição de melhorias, são 
fundamentais para o avanço da melhoria do ambiente de 
negócios no Brasil.   

 

 

 

FOPEME PARTICIPA DA XIX CONVENÇÃO NACIONAL DA MICRO E 
PEQUENA EMPRESA 

A Secretaria Técnica do FOPEME participou do evento, que 
ocorreu em Curitiba em 7 e 8 de dezembro.  

Na abertura do evento, o presidente do Sebrae Nacional, 
Carlos Melles, lembrou que há no país um entusiasmo pelo 
empreendedorismo, que é sem igual no mundo. O presidente da 
Conampe, Ercílio Santinoni, coordenador geral do evento, 
afirmou que a principal tendência para 2023 é acreditar! 
Seguir em frente, sem desistir, sem retroceder, com coragem 
e fé em Deus. 

O presidente da Anfac, a Associação Nacional de Fomento 
Comercial, Luiz Lemos Leite, de 94 anos, fez um relato da 
história do país, a partir de 1950, afirmando que o Brasil 
vem avançando, passo a passo, década a década, como 
resultado do trabalho de brasileiros e brasileiras, com 
participação crescente e efetiva dos pequenos negócios. 
Para ele, o trabalho dedicado e sério sempre traz bons 
resultados. Comentou também que existe algo que independe 
do ranço político, que é a capacidade de gerar riqueza no 
Brasil. O governo tem que dar o exemplo e preparar um 
arcabouço fiscal para eliminar os problemas sociais do 
país. 

O jornalista e empreendedor Herivelto Oliveira, vereador em 
Curitiba, falou do trabalho que vem sendo feito na Câmara 
de Curitiba para melhorar os ambientes de negócios para as 
microempresas, MEIs e pequenas empresas. Reafirmou a 
importâncias das políticas públicas para um segmento que 
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responde pelo trabalho e o sustento de uma grande parcela 
da população, em todo o país. 

Diante do cenário de melhorias e expectativas para o 
próximo ano, Vitor Tioqueta, diretor superintendente do 
SEBRAE-PR, frisou a necessidade de os pequenos negócios se 
anteciparem às mudanças de legislação, tributação e outras 
questões que podem passar pela burocracia. As MPE são 
menores e mais rápidas para se adaptarem a mudanças. Quando 
há um aumento de imposto, sancionamento de uma lei ou 
tributação de algum serviço, o pequeno empresário precisa 
entender como aquilo vai impactar seu negócio e se 
antecipar na adaptação do seu negócio. Comentou também que 
as MPEs estão distribuídas por todo o Brasil, e é por elas 
que a renda circula pelos municípios. Nos últimos 10 anos 
houve um grande crescimento do segmento e a tendência é 
continuar a crescer. 

Levantamento do Sebrae mostra que, até setembro de 2022, 
foram concedidos mais de 390 mil empréstimos às MPE. O 
Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (PRONAMPE), viabilizou R$ 27,8 bilhões e 
passou a incluir o microempreendedor individual (MEI) em 
sua nova fase, desde julho. O Fundo de Aval às Micro e 
Pequenas Empresas (FAMPE), gerido pelo Sebrae, bateu R$ 2,9 
bilhões, enquanto o Programa Emergencial de Acesso a 
Crédito (FGI PEAC) atingiu 6,8 bilhões. Segundo Luc 
Pinheiro, diretor técnico do SEBRAE/SC, quem garantiu uma 
estabilidade, ainda que mínima, na mais recente crise, 
foram as micro e pequenas empresas, os verdadeiros heróis 
do Brasil. Em outubro, 8 em cada 10 empregos foram gerados 
por MPE, e 9 em cada 10 novos negócios são MEI ou MPE. 

Ercílio Santinoni comentou ainda, que os cenários e as 
tendências que se prenunciam não são, absolutamente, 
decisivos sobre nossas empresas. A luta, os desafios e, 
felizmente, as oportunidades, não desaparecem quando os 
governos mudam. Temos uma pauta de lutas, temos bandeiras 
que continuaremos a empunhar e temos a história ao nosso 
lado e as nossas conquistas como motivos para acreditar que 
vamos continuar avançando, a passos firmes. A condição para  
avançarmos mais e mais rapidamente, é a união, o 
associativismo, é dar o nosso melhor para as nossas 
entidades e empresas.  
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Nas empresas, temos que crescer na gestão, aprimorar, 
resolver problemas com realismo e criatividade, inovar e 
buscar as melhores práticas e a sustentabilidade em cada um 
dos nossos setores de atividades. A vitória e o sucesso vão 
continuar sorrindo para os mais dedicados e os mais 
preparados. 

 

 

 

POSSE DE ERCÍLIO SANTINONI NA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO DO SEBRAE/PR E INAUGURAÇÃO DA REGIONAL      
CURITIBA DO SEBRAE/PR 

Em 12 de dezembro, a Secretaria Técnica do FOPEME 
participou da cerimônia do posse do Sr. Ercílio Santinoni 
na presidência do Conselho Deliberativo do Sebrae Paraná. 

Além do presidente Ercílio, tomaram posse os membros da 
Diretoria Executiva: Vitor Roberto Tioqueta, como diretor-
superintendente, José Gava Neto, diretor de Administração e 
Finanças e César Reinaldo Rissete, para a diretoria de 
Operações.  

Na eleição também foram definidos os membros do Conselho 
Fiscal, a partir de 2023, que terá como titulares João 
Gogola Neto (OCEPAR) Nilson Hanke Camargo (FAEP) e Evaldo 
Kosters (FIEP); e suplentes: Eduardo Luiz Gabardo Martins 
(Fecomércio PR), Hélder Miranda de Paiva (FACIAP) e Eloísa 
Helena Orlandi Oliveira (FIEP). 

Ercílio Santinoni preside também a Federação das 
Associações das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores 
Individuais do Paraná (FAMPEPAR) e a Confederação Nacional 
das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais 
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(CONAMPE. Desde 1983, atua na articulação e defesa do 
segmento das micro e pequenas empresas no Paraná e no 
Brasil.  

É cidadão benemérito do Estado do Paraná e do município de 
Maringá, cidadão honorário do Espírito Santo e comendador 
da Ordem Nacional Barão de Mauá. 

Foi Secretário de Desenvolvimento Econômico de Maringá em 
2006. 

Foi secretário técnico do FOPEME desde seu início até 2019.  

Em 2012 assumiu a Secretaria de Indústria, do Comércio e 
Assuntos do Mercosul do Estado do Paraná. 

Destaque para a presença de Carlos Melles, presidente do 
SEBRAE Nacional e de Pedro Rigo, vice-presidente da 
CONAMPE. 

Participamos também da inauguração da nova sede da Regional 
Curitiba do SEBRAE/PR que, segundo Vitor Tioqueta, esse 
novo espaço impactará na capacidade de atendimento e que 
pretende potencializar o desenvolvimento das mais de 400 
mil micro e pequenas empresas curitibanas. 
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FOPEME CITADO NA REPORTAGEM ESPECIAL EM JORNAL DE MARINGÁ  
 
O Jornal do Povo, de Maringá, na sua edição de 24 e 25 de 
dezembro, destacou que Ercílio Santinoni assumiu, neste mês 
de dezembro, a presidência do Conselho Deliberativo do 
Sebrae Paraná e que sua eleição por consenso foi um 
reconhecimento à sua liderança e resultados obtidos na 
defesa e apoio aos pequenos negócios. 

Entre os destaques da vida associativa e de defesa dos 
pequenos negócios empreendidos por Ercílio Santinoni, a 
reportagem destaca, que em 2011, a convite do então 
secretário de estado Ricardo Barros, assumiu o cargo de 
diretor geral da Secretaria de Indústria, do Comércio e 
Assuntos do Mercosul do Estado do Paraná e em 2012 foi 
secretário daquela Secretaria. 

Nas equipes do governo do Estado sempre trabalhou por 
implantação de políticas públicas de apoio aos pequenos 
negócios. 

No dia 5 de maio de 2008, em evento nacional da 
Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas, 
realizada na sede do Sebrae, em Curitiba, Ercílio recebeu o 
governador Roberto Requião para a solenidade de assinatura 
do decreto nº 2592 que instituiu o primeiro Fórum 
Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – 
FOPEME do país, até hoje respeitado como o fórum estadual 
de referência para todos os demais no Brasil. 
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COMITÊS TEMÁTICOS – REALIZAÇÕES DO ANO 

REUNIÕES REGIMENTAIS 

O FOPEME realizou três Reuniões Ordinárias e duas Plenárias 
em 2022, além das cinco reuniões com os Grupos de 
Assessoramento Técnico - GAT.  

Com a prática implementada de reuniões virtuais desde 2020, 
continuamos com essa prática em 2022, sendo que a reunião 
plenária de novembro foi realizada de forma híbrida. 

Cada um dos 32 Órgãos e Entidades Públicas e Privadas teve 
importante participação na construção da agenda do Fórum. 

Todos os resultados dos temas de trabalho desenvolvidos 
pelos Comitês Temáticos, 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. 
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PAINEL DE GESTÃO 2022 

O Painel de Gestão contém as ações pactuadas com os Comitês 
Temáticos, para 2022: 
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DESTAQUES DOS COMITÊS TEMÁTICOS EM 2022: 

 
 Minuta da nova Lei Complementar, em substituição à LC nº 

163/2013 
 
Em 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. 
 
 

 
 
Em 2019, após a posse do novo governo, e análise do 
setor jurídico da SEPL, o anteprojeto de lei começou a 
tramitar em 13 de novembro de 2019 e sofreu uma 
interrupção no trâmite em 8 de outubro de 2020. 
 
Na ocasião a Procuradoria Geral do Estado, solicitou que 
fosse redigida uma nova Lei Complementar. 
 
Após o longo período com o anteprojeto parado na SEPL, a 
presidente do FOPEME, Louise Garnica, prometeu dar 
seguimento à tramitação, que de fato ocorreu em 23 de 
junho de 2022.  
 
Atualmente a minuta do anteprojeto de lei continua em 
tramitação. 
 
 

 Criadas as Agências de Inovação nas Universidades 
Estaduais para o Desenvolvimento Regional Sustentável no 
Estado do Paraná 
 
Na 4ª Reunião Ordinária, em 2009, o Comitê de Tecnologia 
e Inovação destacava a inexistência de estrutura 
organizada para atender sistematicamente as MEs e EPPs 
nas Universidades Estaduais. 
 
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 
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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. 
 

 
 
Neste ano foi planejado e iniciado cursos de capacitação 
em gestão empresarial. 
 
A programação anual em cada Universidade prevê a 
realização de 4 turmas com a duração total de 12 meses, 
sendo duas turmas por semestre. 
 
Cada turma contará com 72 horas/aula teóricas e mais 72 
horas/aula de mentorias, totalizando 144 horas/aula,  
durante 12 semanas, o que corresponde a 6 horas/aula 
semanais de teoria e outras 6 horas/aula de mentoria. 
 
Cada turma contará com um limite 700 alunos, sendo que 
nas quatro turmas o número mínimo será de 2.800 alunos, 
contando com 7 salas virtuais pelo Meets, com o número 
de até 100 alunos por sala. 
 
Além das aulas teóricas e mentorias, lives entre outras 
ações, o curso terá a participação de profissionais para 
a realização de palestras, oficinas, mentorias entre 
outas atividades inerentes as áreas de empreendedorismo 
e inovação. 
 
O curso contará com o número de sete disciplinas, 
divididas em três áreas de conhecimento, promovendo a 
qualificação, o acompanhamento, a tutoria à distância e 
a orientação quanto à gestão de negócios do empreendedor 
participante do projeto. Deverão envolver em seu plano 
de trabalho, cursos e orientações para melhoria na 
administração e desenvolvimento do empreendimento, em  
conformidade com o “Sub Programa Paraná Empreende Mais”. 
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Esse processo continuará em 2023. 
 

 
 
 
 

 Concessão de Microcrédito às microempresas e 
microempreendedores individuais 
 
Desde 2011 o Fórum tem acompanhado a concessão de 
microcrédito às MPEs pela Fomento Paraná. 
 
Nas ações de 2021 e 2022 foi dado ênfase na conceção de 
crédito com utilização do FAMPE do SEBRAE, que 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, e 
que para se habilitar ao uso do mesmo, como garantia nas 
operações, os empreendedores devem submeter a proposta a 
uma análise prévia da Fomento Paraná, bem como 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. 
 
A contratação do FAMPE é opcional e tem um custo para o 
empreendedor, que varia de acordo com o prazo da 
operação. 
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Situação do FAMPE e outros Fundos até o momento: 
 

 
 
 
Produção de microcrédito desde 2010 pela Fomento Paraná: 
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 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. 
 
O quadro abaixo, mostra a situação atual das parcerias 
formalizadas junto a Fomento Paraná: 
 

 
 
 
 

 Isenção da taxa de cadastramento na Plataforma 
Licitações-e do Banco do Brasil 
 
No Comitê Temático de Acesso a Mercados foi discutido 
sobre a utilização do Portal de Licitações-e do Banco do 
Brasil nas licitações Estaduais. Conforme 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. 
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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 
2020, foi solicitada a manutenção da isenção da mesma 
durante o ano de 2021, que também foi prontamente 
atendida pelo Banco do Brasil. 
 

 
 
Em 2022 foi solicitado isenção permanente, a nível 
nacional. O Banco do Brasil está analisando a 
solicitação.  
 
 
 
 

 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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Quadro de evolução de Compras Públicas no Paraná: 
 

 
 
 
 

 
 Manual de Licitações – Instrumento de capacitação de 

Servidores Públicos e Fornecedores do Estado do Paraná 
 
Continua vigente a terceira edição do Manual de 
Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – 
TCE-PR, que apresenta, de forma didática e atualizada, 
todas as informações mais relevantes sobre o assunto, 
com base nas mais recentes decisões tomadas pela Corte a 
respeito do tema. 
 
O material é 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. 
 

 
Imagem do lançamento da terceira edição em 2021 
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 Disseminar a cultura exportadora do Estado do Paraná 
 
O GT COMEX do Comitê Temático de Acesso a Mercados 
realizou diversas atividades em 2022, destacando: 
 

o Manutenção da disseminação da Cultura Exportadora; 
o Investimento nas publicações nas Redes Sociais; 
o Interação com mais entidades(PEIEXeCBD); 
o Visita ao Porto de Paranaguá. 

 

 
 
 
 

 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. 
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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. 
 
Rubens Fava, coordenador privado do Comitê Temático de 
Educação, Formação e Capacitação Empreendedora, informou 
que o SENAC Rubens do Senac informou que os cursos foram 
um sucesso e que das vagas ofertadas, as 800 via EAD 
foram totalmente preenchidas e das 1.300, no formato 
presencial, 51 turmas foram abertas com 513 matriculados 
e 62 turmas foram encerradas com 536 matriculados. 
 
Em 2023 será dado continuidade ao acordo firmado.  
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PAINEL DE GESTÃO 2023  
Ações aprovadas para 2023:  
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LINHA DO TEMPO 

A Linha do Tempo contém as entregas realizadas até 2022: 
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FOPEME - EXPEDIENTE 

Abaixo resumimos as principais movimentações do ano no 
FOPEME, bem como a relação de normas vigentes. 

 

MOVIMENTAÇÕES NO FÓRUM 

INSTÂNCIA FATO PUBLICAÇÃO 

Secretaria 
Técnica 

Indicação, pelo SEBRAE/PR, de 
Ana Caroliny Bahniuk Stinglin 
para a cadeira do SEBRAE na 
Secretaria Técnica 

15/03/2022 - 50ª 
Reunião 
Ordinária do 
FOPEME 

Comitê 
Temático de 
Educação, 
Formação e 
Capacitação 
Empreendedora 

Indicação, pela FIEP, de 
Karin Odette Brückheimer como 
coordenadora privada suplente 
desse Comitê 

Presidência do 
FOPEME 

Nomeação de Louise da Costa e 
Silva Garnica para exercer o 
cargo de Secretária de Estado 
do Planejamento e Projetos 
Estruturantes 

Decreto nº 10661 
de 01/04/2022 

Comitê 
Temático de 
Tecnologia e 
Inovação 

Indicação, pela FIEP, de 
Lucas Nogara, para 
coordenador privado titular 
desse Comitê 

17/05/2022 – 51ª 
Reunião 
Ordinária do 
FOPEME Indicação, pelo SEBRAE/PR, de 

Michael Douglas, para prestar 
apoio técnico a esse Comitê. 

Comitê 
Temático de 
Racionalização 
Legal e 
Burocrática 

Indicação, pelo SEBRAE/PR, de 
Rodrigo Melo Viana, para 
prestar apoio técnico a esse 
Comitê. 

21/06/2022 - 27ª 
Reunião Plenária 
do FOPEME 

Secretaria 
Técnica 

Indicação, pela SEPL, de 
Maria Ozélia de Souza para 
exercer a função de 
Secretária Técnica do FOPEME 

20/09/2022 – 52ª 
Reunião 
Ordinária do 
FOPEME 
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SITUAÇÃO DAS NORMAS VIGENTES 

NORMA SITUAÇÃO 

Lei Complementar nº 163/2013 Estatuto da MPE no Estado; 
nova Lei Complementar em 
tramitação via protocolo nº  
16.208.977-3. 

Decretos nº 2592/2008 e 
1159/2015 

Designa Entidades Públicas e 
Privadas como membros do Fórum 
Regional Permanente das 
Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do Estado do 
Paraná; encontra-se em revisão 
pela SEPL. 

Resolução SEPL nº 009/2015 Aprova o Regimento Interno do 
Fórum Permanente das 
Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do Estado do 
Paraná; encontra-se em revisão 
pela SEPL. 

Portaria nº 001 FPME/PR/2011 Designa os membros como 
coordenadores dos comitês 
temáticos do Fórum Permanente 
das Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte; encontra-se 
em revisão pela SEPL. 

Resolução Federal CGSIM nº 
12/2009 

A Resolução CGSIM nº 42/2017 
altera as competências do 
Fórum quanto à presidência do 
Subcomitê Estadual; SEPL está 
revisando a nova LC 163/2013.   
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PRESENÇA DOS INTEGRANTES DO FOPEME NAS REUNIÕES DE 2022 

 

Os demais integrantes, não listados acima, não registraram 
presença nas reuniões de 2022: ACP, Caixa, Jucepar, SEAB, 
SEDEST, FAEP, FACIAP, FECOOPAR e Microtiba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDADE 51ª Reunião
Ordinária

52ª Reunião
Ordinária

53ª Reunião
Ordinária

27ª Reunião
Plenária

28ª Reunião
Plenária

AMPEC MICROMAR Ausente Presente Presente Presente Presente

AMIC Ausente Ausente Ausente Ausente Presente

BANCO DO BRASIL Ausente Ausente Ausente Ausente Presente

BRDE Presente Presente Ausente Ausente Ausente

CONAMPE Presente Presente Presente Presente Presente

CORREIOS Presente Presente Presente Presente Presente

FAMPEPAR Presente Presente Presente Presente Presente

FECOMÉRCIO Presente Presente Presente Presente Presente

FEMPIPAR Presente Presente Ausente Presente Presente

FIEP Presente Presente Ausente Ausente Ausente

FOMENTO Presente Presente Ausente Ausente Presente

INPI Ausente Presente Presente Presente Ausente

IPARDES Presente Presente Ausente Ausente Presente

SEAP Ausente Presente Ausente Presente Presente

SEBRAE Presente Presente Presente Presente Presente

SEFA Ausente Ausente Presente Presente Ausente

SEJUF Presente Presente Presente Presente Presente

SEPL Presente Presente Presente Presente Presente

SESCAP Ausente Ausente Ausente Presente Ausente

SETI Ausente Ausente Ausente Presente Ausente

TECPAR Presente Presente Presente Presente Presente
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 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 – até abril de 2022. 
 

 Louise da Costa e Silva Garnica – Secretária de 
Planejamento e Projetos Estruturantes e Presidente do 
Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do Estado do Paraná – a partir de abril 
de 2022. 
 

SECRETARIA TÉCNICA 

 Mario José Doria da Fonseca (in memorian) - SEPL - 
Secretário Técnico do Fórum Permanente das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado 
do Paraná - FOPEME – até agosto de 2022. 
  

 Luiz Antonio Rolim de Moura – SEBRAE/PR – Apoio 
institucional à Secretaria Técnica. 
 

 Maria Ozélia de Souza - SEPL – Secretária Técnica do 
Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do Estado do Paraná – FOPEME – a partir 
de setembro de 2022. 
 

 Ana Caroliny Bahniuk Stinglin – Cadeira do SEBRAE/PR 
na Secretaria Técnica do FOPEME. 
 

 Paulo Roberto Freitas da Silva – Consultor 
Credenciado do SEBRAE/PR para o FOPEME. 
 

COMITÊ TEMÁTICO DE RACIONALIZAÇÃO LEGAL E BUROCRÁTICA 

 Sebastião Motta - JUCEPAR – Representante Titular do 
Governo. 
 

 Mario José Doria da Fonseca (in memorian) - SEPL – 
Representante Suplente do Governo. 
 

 Pedro Donato Skraba - CONAMPE - Representante Titular 
da Iniciativa Privada. 
 

 Ercílio Santinoni – CONAMPE - Representante Suplente 
da Iniciativa Privada. 
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 Rodrigo de Melo Viana – Consultor designado pelo 
SEBRAE/PR para acompanhar tecnicamente o Comitê. 

 

COMITÊ TEMÁTICO DE ACESSO A MERCADOS 

 Maria Carmen Albanske – SEAP/DECON - Representante 
Titular do Governo. 
 

 Cleverson Neri – SEAP/DECON - Representante Suplente 
do Governo. 
 

 Aristides Mossambani FEMPIPAR - Representante Titular 
da Iniciativa Privada. 
 

 Eduardo Luiz Gabardo Martins - FECOMÉRCIO - 
Representante Suplente da Iniciativa Privada. 
 

 Juliana Schvenger - Consultora designada pelo 
SEBRAE/PR para acompanhar tecnicamente o Comitê. 

 

COMITÊ TEMÁTICO DE INVESTIMENTO, FINANCIAMENTO E CRÉDITO 

 Jonny Magalhães Stica – FOMENTO PARANÁ - 
Representante Titular do Governo. Lorenzo Laurindo de 
Souza Neto – Suplente de Jonny. 
 

 Alessandro Baum - BRDE - Representante Suplente do 
Governo. 
 

 Ademir Lodis - FAMPEPAR - Representante Suplente da 
Iniciativa Privada. 
 

 Amberson Bezerra da Silva – Consultor designado pelo 
SEBRAE/PR para acompanhar tecnicamente o Comitê. 
 

COMITÊ TEMÁTICO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 Marcos Pelegrina - SETI - Representante Titular do 
Governo. 
 

 Gilberto Passos Lima - TECPAR - Representante 
Suplente do Governo. 
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 Lucas Nogara - FIEP - Representante Titular da 
Iniciativa Privada.  
 

 Michael Douglas Camilo - Consultor designado pelo 
SEBRAE/PR para acompanhar tecnicamente o Comitê. 

 

COMITÊ TEMÁTICO DE EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
EMPREENDEDORA 

 Alberto Ricardo Opolz - SEJUF - Representante Titular 
do Governo. Milton Kubicke Rech – Suplente de 
Alberto. 
 

 Aline Albano Justus – SEAP/EGP - Representante 
Suplente do Governo. Ronald Márcio de Lima – Suplente 
de Aline. 
 

 Rubens Fava – FECOMÉRCIO/SENAC - Representante 
Titular da Iniciativa Privada. Denyze Cristina 
Lorenzon Rückl – Suplente de Rubens. 
 

 Caroline Arns – FIEP/SENAI - Representante Suplente 
da Iniciativa Privada – até março de 2022.  
 

 Karin Odette Brückheimer – FIEP/SENAI - Representante 
Suplente da Iniciativa Privada – a partir de abril de 
2022. 
 

COMITÊ TEMÁTICO DE ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS E LEGISLATIVOS 

 Yukiharu Hamada - SEFA - Representante Titular do 
Governo. 
 

 Aline Stock Grisard - SEFA - Representante Suplente 
do Governo. 
 

 Letícia Yumi de Rezende - FIEP - Representante 
Suplente da Iniciativa Privada. 
 
 

O presente Relatório atende o disposto no artigo 57 da Lei 
Complementar nº 163 de 29 de outubro de 2013. 

Curitiba, 30 de Janeiro de 2023 

SECRETARIA TÉCNICA DO FOPEME 


