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

Ata XXVII Assembleia Geral do Fopemimpe
Data: 27.06.2022

Local: Plataforma Microsoft Teams via link:
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html

Pauta:

 Aprovação da última ata;
 Resultados da melhoria do ambiente de negócios em Minas Gerais e a
contribuição do Fopemimpe;
 Apresentação BDMG;
 Acompanhamento ações via Eixos Temáticos de Capacitação, Inovação e
Tecnologia, Compras Governamentais;
 Proposições dos parceiros do Fopemimpe para o 2º semestre;
 Demais assuntos dos parceiros.

PARTICIPANTES (ORDEM ALFABÉTICA)
Adriana Queiroga – ABRASEL
Ana Luiza – EMATER
Antônio Amabile – Comissão da MPE-OAB
Antônio Marcos – CIEEMG
Ariane Maira - SEBRAE
Arnaldo Correia - SEDE
Douglas Cabido - SEDE
Diogo Fernandes - SEDE
Duda Torres – FEDERAMINAS
Eduardo Silveira - SEF
Felipe Lopes Vieira Vasconcelos
Gabriel Tavares - JUCEMG
Geraldo Magela – OCEMG
Gilson Sales - SEAPA
Guilherme Lucas Moreira - FECOMÉRCIO
Guilherme Passos Friche - SEMAD
Gustavo Alves – ABRASEL
Helvécio – SIND. BETIM
Luciano Medrado - FETCEMG
Maria Eneila de Loiola – SEDE
Marianna Reis - SEDE
Matheus Daniel – ABRASEL
Nair Aparecida de Andrade AC/MINAS
Renato Caetano Brito – INVESTE MINAS
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Rhaimá Mendonça - FIEMG
Rodrigo Ferreira - SEPLAG
Thércio Elizio – CDL/BH
Vinícius - FDCL MG

ASSUNTOS TRATADOS
No dia 27 do mês de junho de 2022, das 10:06h às 11:28hs, no espaço virtual através da
plataforma Microsoft teams no link:
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html

A Sra. Eneila Loiola iniciou a reunião dando boas-vindas e apresentando a última ata da
Assembleia para aprovação, na sequência passou a palavra para o Subsecretário Douglas
Cabido, que iniciou falando da importância e dos resultados da SEDE, mesmo em
contraposição com a Pandemia, Guerra da Ucrânia e demais ocorrências no cenário
econômico mundial e nacional existentes. Destacou ainda, o Peer Review da OCDE, que
reconheceu a política pública proposta pelo Programa do Minas Livre para Crescer, como
políticas voltadas para a reforma regulatória, destacando Minas Gerais no cenário nacional
e internacional. Complementou ainda que o Programa de Lei de Liberdade Econômica em
Minas Gerais, conta com mais de 700 atividades livres de burocracia e já está presente
em centenas de municípios mineiros. Salientou ainda, os resultados obtidos pelo
programa, destacando seu alcance em municípios com múltiplas densidades demográficas.
Essa consequência se dá, devido a confiança do empresariado mineiro, que encontra em
Minas Gerais, segurança jurídica e transparência para operar dentro do Estado, sendo
possível, assim, atrair nessa gestão, mais de 240 bilhões de reais em investimento a favor
dos mineiros. O Subsecretário destacou ainda, os resultados obtidos no cenário da Energia
Fotovoltaica, que coloca Minas Gerais em 1º lugar a nível Brasil no quesito geração de
energia. Outro ponto importante apresentado, foi quanto a presença do Estado na operação
de e-commerce, ao qual, 40% de todas as operações realizadas a nível Brasil, hoje passa
pelo Estado. O Subsecretário destacou que tais resultados são oriundos de muito trabalho
integrado, bem como a parceria existente entre o Estado e demais entidades
representativas dos segmentos produtivos em especial as entidades do Fopemimpe e a
integração entre os diversos órgãos governamentais . O Sr. Douglas Cabido – SEDE
prosseguiu destacando ainda, a atuação do novo Presidente do BDMG, Sr. Marcelo
Bomfim, que vem atuando de forma conjunta com os diversos programas de políticas
públicas do estado, dando ênfase a criação da nova linha de crédito direcionada para os
Arranjos Produtivos Locais- APLs com taxa de juros menores do que o Pronampe. Por
fim, informou sobre a política do Invest Minas que tem como objetivo a atração de
investimentos para Minas Gerais e respondendo a indagação da Sra. Nair Andrade acerca
do Invest BH o qual tem a proposta do Invest Minas, no entanto, o Invest BH está focado
na atração de investimentos para BH e região metropolitana, uma parceria com a CDL
BH. O subsecretário Douglas Cabido, encerrou sua fala, agradecendo a parceria com todas
as entidades presentes. Aproveitando a presença do Subsecretário, o Sr. Luciano MedradoFETCEMG teceu sua fala, reconhecendo os Programas implementados, e reconheceu a
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liderança do Subsecretário durante todo esse mandato do Governado Romeu Zema. Na
sequência o Sr. Renato Matozinhos – Invest Minas, também aproveitou o momento, para
perguntar como funcionaria a concessão da linha de crédito para os APLs. O Subsecretário
retomou a palavra e explicou, que as concessões de crédito serão concedidas,
preliminarmente, para empresas que estejam em APL já reconhecido, e que apresentem
CNAEs regionalizados pertencentes aos APLs . O Sr. Geraldo Magela - OCEMG,
reconheceu as ações realizadas pelo Governo do Estado, a parceria e trabalho integrado
existente, com todas as entidades representativas participantes do FOPEMIMPE.
Destacou o trabalho prestado pelo Subsecretário Douglas, da Diretora Maria Eneila, do
ex-Superintendente Frederico Amaral, que ora tem seu trabalho reconhecido na liderança
de uma nova subsecretaria. Por fim, colocou-se à disposição para a manutenção do bom
trabalho realizado por todos os integrantes do FOPEMIMPE. Passada a palavra para o Sr.
Gilson Sales (SEAPA), o mesmo parabenizou a Sra. Maria Eneila, quanto a condução das
ações pertinentes ao FOPEMIMPE, bem como toda a SEDE, na figura do Secretário
Fernando Passalio. Aproveitou o momento, para destacar também, as ações realizadas pela
SEAPA, destacando, o reconhecimento mundial, quanto a qualidade do queijo mineiro
como o melhor queijo do mundo. Finalizou parabenizando o Subsecretário Douglas
Cabido, e esta ressaltou como positiva a integração existente atualmente entre as
Secretarias. Passada a palavra para o Sr. Antônio Amabile – Comissão da MPE da
OAB/MG, reconheceu os resultados apresentados pelo Subsecretário e o parabenizou pela
condução de todos estes trabalhos. Após esse momento, o Subsecretário agradeceu e
desculpou-se por ter que se ausentar, para cumprir outros compromissos outrora
agendados. Retomando a condução da reunião, a Sra. Maria Eneila, apresentou os
resultados do Eixo Temático de Capacitação, Inovação e Tecnologia, falando a respeito
do
andamento
do
Acordo
de
Cooperação
Técnica
firmado
entre
SEDExSEPLAGxSEBRAE, dando destaque aos vídeos pockets “Simplificando Compras
Públicas” que têm como objetivo promover informações para ampliar o acesso e à
participação das MPEs no mercado de compras públicas. Na sequência, foi passada a
palavra para o Sr. Rodrigo Matias –SEPLAG que explicou as etapas contidas no Acordo
de Cooperação Técnica, destacando o andamento dos três alicerces existentes na referida
pactuação. Dando andamento a pauta, a Sra. Maria Eneila, justificou a não apresentação
do BDMG, devido a problemas de saúde pelo do Sr. Thiago Magalhães – BDMG.
Solicitando a palavra, a Sra. Ariane Vilhena-SEBRAE destacou a importância dos vídeos,
bem como mencionou que durante o painel de Compras Públicas durante o 37º Congresso
Mineiro de Municípios, da Associação Mineira de Municípios (AMM), destacando como
foi elogiada a parceria e ações do Sebrae no referido Acordo de Cooperação Técnica, que
permite não só a adesão das MPEs no cenário de compras públicas, bem como outros
municípios também, demostraram interesse em implementá-lo em seus respectivos
municípios. Requerendo a palavra, o Sr. Geraldo Magela -OCEMG, parabenizou a atuação
do Sr. Rodrigo Mathias -SEPLAG, no engajamento com as ações do Programa Estadual
de Cooperativismo da Agricultura Familiar e Agroindústria de Minas GeraisCOOPERAF . Destacou ainda, a parceria com Secretaria da Fazenda nos segmentos do
Cooperativismo Mineiro . Em andamento, parabenizou também, o trabalho realizado pela
Secretaria de Meio Ambiente, junto ao Projeto do Cooperativismo do Setor Mineral.
A Sra. Eneila Loiola – SEDE, retomou a palavra finalizando o último item da pauta, sobre
as proposições dos parceiros do Fopemimpe para o 2º semestre. A Sra. Nair Andrade –
A/CMinas solicitou informações quanto a forma de apresentação das propostas, sendo
respondida pela Sra. Eneila Loiola, que as mesmas poderão ser apresentadas até a segunda
quinzena de julho, via formulário, ao qual, será devidamente encaminhando com o link e
data de devolução para todas as entidades integrantes do FOPEMIMPE. Retomando a
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palavra, a Sra. Eneila Loiola, agradeceu às entidades que encaminharam suas respectivas
logos em adesão à moção realizada pelo Fórum Permanente Nacional – vinculado ao
Ministério da Economia, referente a moção de apoio para inclusão de dispositivo que
permita às empresas optantes do regime fiscal previsto no art. 29 Lei nº 9.249, de 26 de
dezembro de 1995 (Lucro Presumido), usufruir do benefício fiscal para investimento em
PD&I instituído pela Lei nº 11.196/2005, conhecida como Lei do Bem. Essa alteração na
Lei do Bem irá ampliar consideravelmente o número de empresas aptas a usufruir de seu
benefício fiscal, impactando positivamente no número de projetos de inovação
desenvolvidos no Brasil, resultando no desenvolvimento de mais produtos e tornando mais
competitivas nossas empresas e a economia brasileira.
Não mais havendo proposições a serem debatidas, a reunião encerrou-se as 11:28hs, sendo
destacado que a próxima reunião ocorrerá, provavelmente, no mês de setembro do ano
corrente.

Assinaturas:

_________________________
Adriana Queiroga – ABRASEL

_____________________________
Ana Luiza – EMATER

__________________________________

Antônio Amabile – Comissão da MPE/OAB
________________________________
Ariane Maira – SEBRAE

______________________________
Arnaldo Correia - SEDE

_______________________________
Antônio Marcos – CIEEMG

_____________________________
Douglas Cabido - SEDE

________________________________
Diogo Fernandes - SEDE
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_______________________________
Duda Torres – FEDERAMINAS

________________________________
Eduardo Silveira - SEF

___________________________________
Felipe Lopes Vieira Vasconcelos

________________________________
Gabriel Tavares - JUCEMG

_____________________________
Geraldo Magela – OCEMG

_____________________________
Gilson Sales - SEAPA

_____________________________
Guilherme Lucas Moreira

_____________________________
Guilherme Passos Friche - SEMAD

_____________________________
Gustavo Alves – ABRASEL

_____________________________
Helvécio – SIND. BETIM

_____________________________
Luciano Medrado - FETCEMG
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_____________________________
Maria Eneila de Loiola - SEDE

_____________________________
Marianna Reis - SEDE

_____________________________
Matheus Daniel – ABRASEL

_____________________________
Nair Aparecida de Andrade AC/MINAS

_____________________________
Renato Caetano Brito – INVESTE MINAS

_____________________________
Rhaimá Mendonça - FIEMG

_____________________________
Rodrigo Ferreira - SEPLAG

_____________________________
Thércio Elizio – CDL/BH
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_____________________________
Vinícius - FDCL MG
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