Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
Fórum Permanente Mineiro das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Ata referente à 3ª Reunião Ordinária de 2022
Conselho Deliberativo do FOPEMIMPE
Data: 29.08.2022

Local: Plataforma Google Meet via link:

https://meet.google.com/odv-eegb-uen
Pauta:




Aprovação última ata do Conselho;
Boas-vindas ao Superintendente de Desenvolvimento de Potencialidades Regionais
– Tenente Melo;
Deliberação sobre a pauta de reunião da Assembleia FOPEMIMPE (12/09/2022 às
14h):
 Devolutiva das proposições de Políticas Públicas para o Fopemimpe,
enviadas pelos parceiros;
 Apresentação AGE – Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de
Conflitos - CPRAC;
 Proposta novo parceiro Fopemimpe - FEJEMG;
 Demais sugestões dos Conselheiros.

PARTICIPANTES (ORDEM ALFABÉTICA)
André Borges – Fecomércio
Arnaldo Correia -SEDE
Diogo Fernandes – SEDE
Jafer Jabour - SEPLAG
Gabriel Tavares – JUCEMG
Geraldo Magela – OCEMG
Helvércio Braga – Fecomércio
Karen Cruz - SEDE
Guilherme Almeida – Fecomércio
Luciano Medrado – FETCEMG/SETCEMG
Maria Eneila de Loiola – SEDE
Thadeu Neves – FIEMG
Renato Matozinhos – INDI
Rodrigo Melo – SEDE
Yasmin Ruela – SEDE
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ASSUNTOS TRATADOS
No dia 29 (vinte e nove) do mês de agosto de 2022, das 14:06h às 14:49h, através da plataforma
Google Meet, pelo link https://meet.google.com/odv-eegb-uen, realizou-se a 3ª Reunião do
Conselho do Fopemimpe do ano de 2022.
A Sra. Maria Eneila (SEDE) iniciou a reunião dando boas-vindas a todos os conselheiros
presentes e realizando a leitura das pautas da reunião vigente. A primeira pauta foi referente a
aprovação da ata da última reunião, que foi validada por todos. Feito isso, a Sra. Maria Eneila
(SEDE) deu seguimento a segunda pauta da reunião, que foi a apresentação do novo
superintendente da Superintendência de Desenvolvimento de Potencialidades Regionais, o Sr.
Rodrigo Melo (SEDE). O Sr. Rodrigo Melo (SEDE), então, se apresentou ao conselho, informando
que foi convocado pelo subsecretário da Subsecretaria de Desenvolvimento Regional (SUBDER),
o Sr. Douglas Cabido (SEDE), para compor a equipe da superintendência, estando no cargo a
pouco mais de um mês. O Sr. Rodrigo Melo (SEDE) realizou um breve histórico sobre sua
trajetória profissional. Por fim, o Sr. Rodrigo Melo (SEDE) agradeceu por fazer parte da
superintendência e se colocou à disposição para a realização dos trabalhos dentro do conselho
e da política relacionada ao Fopemimpe. Finalizado o segundo ponto de pauta, foi feita a
apresentação dos novos representantes da Fecomércio, dessa maneira, os conselheiros Sr.
Guilherme Almeida e Sr. André Borges (Fecomércio) se apresentaram, informando que houve
mudanças dentro da Fecomércio e que, por isso, os representantes dentro do conselho foram
atualizados, sendo que tais mudanças impactariam numa participação mais atuante dentro do
Fopemimpe. Na sequência, a Sra. Maria Eneila (SEDE) prosseguiu com a deliberação sobre a
pauta da reunião da Assembleia do Fopemimpe. A primeira, sobre a devolutiva do questionário
elaborado pela Secretaria Executiva do Fopemimpe e enviado para todos os parceiros. O referido
questionário teve por objetivo coletar dos parceiros proposições de Políticas Públicas em prol das
MPEs mineiras. Ao todo, foram enviadas 26 (vinte e seis) proposições. Assim, a Sra. Maria Eneila
(SEDE) realizou a leitura de todas, sendo elas:


FCDL ( respondente Sr. Vinícius Silva) – 10 proposições:

1- Objetivo: Acabar com a guerra fiscal
Eixo temático: Acesso à Mercado
Sugestão de ação: Estimular a equiparação de impostos entre os estados para que não
haja barreiras de vendas entre o estado e os demais (DIFAL). Como não se pode
extinguir, podemos ao menos nivelar.
2- Objetivo: Manter a concorrência leal no estado
Eixo temático: Acesso à Mercado
Sugestão de ação: Evitar o ressurgimento das feiras itinerantes no estado sem a devida
legalidade
3- Objetivo: Melhorar o programa de concessão de crédito
Eixo temático: Investimento e Crédito
Sugestão de ação: Revisar sempre os programas de concessão de crédito para as MPEs,
buscando menos burocracia, menos exigências e mais oportunidades
4- Objetivo: Melhorar as parcerias com sistema financeiro
Eixo temático: Investimento e Crédito
Sugestão de ação: Otimização da regulação no financiamento – envolvendo o sistema
bancário, governo e fundos de investimentos – permitindo acesso facilitado ao crédito,
redução de custos em transações financeiras, além de mitigar riscos de inadimplência
5- Objetivo: Ampliação das linhas de financiamento
Eixo temático: Investimento e Crédito
Sugestão de ação: Acesso facilitado e diversificado às linhas de crédito
6- Objetivo: Criação de um cadastro de fornecedores
Eixo temático: Inovação/Tecnologia
Sugestão de ação: Ajudar as MPEs a buscarem fornecedores que fortaleçam seus
negócios por meio de insumos mais competitivos e que façam que o preço reduza
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7- Objetivo: Elaborar um programa de desenvolvimento para empresas que possuem
potencial
Eixo temático: Inovação/Tecnologia
Sugestão de ação: Promover um programa de acompanhamento das MPEs para que
essas possam desenvolver e buscar as melhores oportunidades de crescimento. Em
todas as vertentes
8- Objetivo: Criação de projeto para as MPEs aderirem as propostas do ESG
Eixo temático: Inovação/Tecnologia
Sugestão de ação: Direcionar as empresas a um crescimento sustentável
9- Objetivo: Melhorar o cenário tributário
Eixo temático: Tributário
Sugestão de ação: Estimular a criação de um regime mais leve para as MPE. Hoje temos
uma legislação complexa com relação a impostos. Caso não seja possível, pode-se criar
um programa que ajuda as MPEs a acompanharem a parte fiscal e financeira de sua
empresa
10- Objetivo: Estimular a criação de um portal de treinamento para as MPEs
Eixo temático: Capacitação
Sugestão de ação: Além de contribuir com a profissionalização dessas empresas, podese ajudá-las a melhor precificar seus produtos. Evitando assim, perca de vendas


ACMinas ( respondentes: Srs. Luis Paulo Costa, Nair Andrade e Edvar Campos) – 05
proposições:
Objetivo: Incentivar o desenvolvimento das MPEs do Estado de Minas Gerais
Eixo temático: Inovação/Tecnologia
Sugestões de ação:

1 - Incluir as pessoas jurídicas regidas pela Lei 123/2006 na Lei do Bem 11.196/2005, de
modo a incentivar e incrementar a participação de micro e pequenas empresas no processo
de inovação tecnológica no Estado de Minas Gerais, mediante benefícios que resultem na:
• Redução do Imposto de Renda;
• Redução da Contribuição Social sobre o Lucro;
• Redução da COFINS;
• Redução do PIS;
• Redução do ICMS;
• Incentivar a participação das micro e pequenas empresas nas compras governamentais
que envolvam licitações de inovação tecnológica no estado de Minas.
2 - Incrementar a legislação Estadual, de modo ampliar a oferta de benefícios creditícios e
fiscais, para empresas enquadradas na Lei 123/2006, para o desenvolvimento de ações
direcionadas ao comercio eletrônico e digital, mediante redução do Imposto sobre circulação
do ICMS.
3 - Propor legislação Estadual que possa promover benefícios creditícios e fiscais
diferenciados para empresas enquadradas na Lei 123/2006, para o desenvolvimento de
ações direcionadas para aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados-LGPD e ESG.
Incentivos: Governo seja indutor de um programa de incentivo ao desenvolvimento da LGPD
e da ESG, para micro e pequenas empresas por meio de instituições credenciadas e
entidades empresariais.
4 - Desenvolver ações de divulgação sistemática de incentivos, já garantidos na constituição
do Estado, para empresas enquadradas na Lei 123/2006, pois os empresários dessas
organizações, não têm conhecimento dos benefícios que podem ser utilizados a entidades
empresariais, compreendendo inclusive os municípios.
Exemplo de incentivo: Empresa de locação de veículo sem motorista tem direito a redução
da alíquota do IPVA.
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5 - Reeditar legislação Estadual que promova benefícios creditícios e fiscais, diferenciados,
para empresas enquadradas na Lei 123/2006, incentivando a contratação de pessoas,
conforme legislação existente no passado aqui em Minas Gerais.
Incentivos:
• Redução do Imposto sobre circulação do ICMS
• Taxas de juros diferenciadas para crédito através do BDMG.
Meta: Incentivar e aumentar em 1% a participação das Micro e Pequenas Empresas no PIB
mineiro


SEDESE ( respondente: Sr. Felipe Paschoal) – 04 proposições:

1- Objetivo: Tornar mais clara e regionalizada a oferta de conteúdos gerenciais para
pequenos produtores
Eixo temático: Capacitação
Sugestão de ação: Integrar ações públicas e privadas que ofertem educação para gestão
de pequenos negócios
2- Objetivo: Informar melhor a sociedade a respeito das opções para montar ou fortalecer
negócios da maneira que considerar adequada (fortalecer todo o sistema incluindo vários
perfis)
Eixo temático: Estruturação de negócios
Sugestão de ação: Pautar as diversas formas de estruturação de negócios e até registro,
incluindo a alta demanda atual por formas de negócio em grupos
3- Objetivo: Ofertar alternativas de finanças mais adequadas ao perfil de pequenos
produtores, especialmente em locais sem acesso às finanças tradicionais
Eixo temático: Investimento e Crédito
Sugestão de ação: Promover as formas locais ou regionais para investimentos e crédito
aos pequenos, como cooperativas, fundos solidários, bancos comunitários, etc.
4- Objetivo: Facilitar o acesso ao mercado local ou regional organizando melhor as opções
para o consumidor e promovendo valorização das produções locais
Eixo temático: Acesso à Mercado
Sugestão de ação: Criar espaços físicos ou virtuais em polos regionais para ofertar
produtos locais/regionais.


FETCEMG (respondente: Sr. Luciano Medrado) – 02 proposições:

1- Objetivo: Garantir acesso ao crédito das MPE‘s
Eixo temático: Investimento e Crédito
Sugestão de ação: Intensificação das ações para aprovação do PL de criação do "Fundo
Garantidor“
Meta: Aprovação da PL do Fundo Garantidor, ainda no exercício legislativo de 2022
2- Objetivo: Dotar as MPE's de maior capacitação empresarial
Eixo temático: Capacitação
Sugestão de ação: Criar programas de capacitação, via web, visando capacitar não
contadores e administradores em áreas de gestão e contabilidade, ensinando-os sobre
fluxo de caixa, custos, etc.
Meta: Criação de 3 cursos online de capacitação de Gestão e Contabilidade


AMIS ( respondente: Sr. Paulo Parma) – 01 proposição:

1- Objetivo: Criar estratégias de divulgação comercial para expandir a marca e geração de
negócios
Eixo temático: Acesso à Mercado
Sugestão de ação: Fortalecer os processos: comercial, de marketing e de comunicação.
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Meta: Aumentar em até 20%, as vendas em canais físicos e digitais a favor das MPEs,
até dezembro de 2022.


CRA ( respondente: Sr. Rosendo Magela) – 01 proposição:

1- Objetivo: Sobrevivência empresarial
Eixo temático: Acesso à Mercado
Sugestão de ação: Ensinar a “Nova Gestão” para as MEIs e pequenas empresas, afim
de inovar, reduzir custos, aumentar lucratividade, atrair, encantar e manter clientes
Meta: Palestra de 20 empresas por semana.


CDL ( respondente: Sr. Thárcio Silva) - 01 proposição:

1- Objetivo: Desburocratizar e modernizar as legislações que buscam promover um
ambiente favorável ao crescimento das empresas locais, bem como procuram angariar
um maior volume de investimentos em novos projetos
Sugestão de ação: Propor medidas que visem reduzir o custo de contratação de
empregados, tão quanto busquem diminuir a tributação perante a folha de pagamento
Metas:
- Número de legislações revisadas;
- Aumento do número de contratações no período.


SECULT ( respondente:Sr. Ângelo Luiz) - 01 proposição:

1- Objetivo: O desenvolvimento de conhecimentos e habilidades de uma ou mais pessoas
nos empreendimentos trará benefícios organizacionais no todo. A maximização da
produtividade, a melhora da qualidade dos serviços prestados, o aumento da satisfação
profissional e o aprimoramento do desempenho das pessoas, visando a expansão e
manutenção dos empreendimentos, e aumento e manutenção de postos de trabalho.
Eixo temático: Capacitação
Sugestão de ação: Capacitar e qualificar os empreendedores e colaboradores de
pequenas e micro empresas e MEI, tendo em vista diversos benefícios para os negócios,
já que, as pessoas além de sentirem-se mais importantes e valorizados, desenvolvem-se
não só na área profissional, mas também em sua vida social, melhorando sua autoestima
e conseguindo assim melhores resultados e produtividade.
Meta: No caso da Secult/MG, o Cadastur (sistema de cadastro de prestadores de serviço
turísticos), contempla 15 atividades com mais de 20 mil cadastros (em sua maioria micro
e pequenas empresas e MEI). Oferecer cursos Ead, de curta duração, nas áreas: gestão
de pessoas, liderança, área financeira, fiscal/tributária, normas de licitação, LGPD,
elaboração de projetos, dentre outras.


SEDE (respondente: Sr. Diogo Fernandes) – 01 proposição:

1- Sugestão de ação: Criação de comissão inter-relacionadas da OAB, CRC e CREA a fim
de garantir acesso das MPEs as Linhas de Crédito do BDMG
Objetivo: Implementar uma comissão com profissionais pertencentes às entidades supra
descritas, que, através do respectivo uso do conhecimento técnico dos seus profissionais
habilitados, poderão facilitar o acesso das MPEs a linhas de crédito do BDMG, como,
também, o acesso a compras públicas disponibilizadas pelo Estado de MG e editais dos
municípios mineiros
Eixo temático: Acesso à Mercado
Feita a leitura, a Sra. Maria Eneila (SEDE) informou que enviaria o documento com as
proposições para todos os conselheiros, em formato Power Point e Excel. Disse ainda que tais
sugestões seriam estruturadas em eixos temáticos a serem trabalhados dentro de comitês e, a
partir daí, seria elaborado um plano de ação para cada eixo. A Sra. Maria Eneila (SEDE), após a
apresentação da primeira pauta da assembleia, que foi aprovada por todos, apresentou o novo
membro da SEPLAG, o Sr. Jafer Jabour, que informou ter substituído o Sr. Rodrigo Matias
(SEPLAG), que não é mais subsecretário. O Sr. Jafer Jabour (SEPLAG) também pontuou ser do
setor de compras da SEPLAG, tendo este cooperação técnica com a SEDE. Disse ainda que,
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apesar de estar presente sozinho na reunião, quem de fato iria substituir o antigo conselheiro
seria a Sra. Virgínia Bracarense (SEPLAG), que estava de férias, respondendo pelo Centro de
Serviços Compartilhados da SEPLAG. A Sra. Maria Eneila (SEDE) seguiu para a segunda pauta
da assembleia, tendo informado que seria realizada, a apresentação da AGE – Câmara de
Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos – CPRAC. Após isso, apresentou a terceira
pauta da assembleia, relativa à proposta de novo parceiro dentro do Fopemimpe. O novo parceiro
sugerido foi a FEJEMG – Federação das Empresas Juniores de Minas Gerais, que entrou em
contato para compor o Fopemimpe após a reunião do Fórum Nacional, ocorrida no dia 05 de abril
de 2022. Dessa maneira, a Sra. Maria Eneila (SEDE) abriu para votação dos conselheiros a
aprovação da FEJEMG como novo parceiro do Fopemimpe, havendo todos os conselheiros
votado a favor. Aprovada a integração da FEJEMG ao Fopemimpe, a Sra. Maria Eneila (SEDE)
abriu espaço para a deliberação da quarta e última pauta da reunião da assembleia, referente às
sugestões dos conselheiros. O Sr. Geraldo Magela (OCEMG) sugeriu que a assembleia do
Fopemimpe fosse realizada de maneira presencial, pois, segundo ele, o encontro teria conversas
mais produtivas. A Sra. Maria Eneila (SEDE) informou que a proposta era ser presencial, no dia
08 de setembro de 2022, com opção de ser transmitida online simultaneamente, sendo que ainda
seria necessário confirmar o local. O Sr. Geraldo Magela (OCEMG) propôs que a assembleia
ocorresse em outra data, uma vez que o dia proposto seria após o feriado da Independência do
Brasil (07 de setembro). Foi sugerida a data de 12 de setembro, às 14h, pelos membros da
Fecomércio. Todos votaram a favor da data, horário e do modo da reunião (presencial, com
transmissão online simultânea). A Sra. Maria Eneila (SEDE) pontuou que confirmaria o local da
reunião ainda na presente semana e que encaminharia o convite para a assembleia com todas
as informações. Sem mais considerações por parte dos conselheiros, o Sr. Rodrigo Melo retomou
a palavra e encerrou a reunião às 14:49h.

PRÓXIMA REUNIÃO
Data: 12/09/2022 (Reunião da Assembleia)
Horário: 14h
Local: presencial (local à definir) e online (transmissão simultânea)
Assinaturas:

_______________________________
André Borges – Fecomércio

_______________________________
Arnaldo Correia –SEDE

_______________________________
Diogo Fernandes – SEDE

_______________________________
Jafer Jabour – SEPLAG

_______________________________
Gabriel Tavares – JUCEMG
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_______________________________
Geraldo Magela – OCEMG

_______________________________
Helvércio Braga – Fecomércio

_______________________________
Karen Cruz – SEDE

_______________________________
Guilherme Almeida – Fecomércio

_______________________________
Luciano Medrado – FETCEMG/SETCEMG

_______________________________
Maria Eneila de Loiola – SEDE

_______________________________
Thadeu Neves – FIEMG

_______________________________
Renato Matozinhos – INDI

_______________________________
Rodrigo Melo – SEDE

_______________________________
Yasmin Ruela – SEDE
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