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 1ª Reunião Ordinária de 2022
Conselho Deliberativo do FOPEMIMPE
Data: 15.02.2022

Local: Plataforma Microsoft Teams via link:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_Nzk0Nzk1ODEtMjA3Yy00ZTk3LTk3YjUtMTFjZGQ5ZDcwMmE0%40th
read.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f1334400-3dc8-448b-81290201234de274%22%2c%22Oid%22%3a%22e7f5e428-da7c-4491-868206ee9b5d2359%22%7d

Pauta:



Aprovação última ata do Conselho;
Deliberação sobre a pauta de reunião da Assembleia FOPEMIMPE (24/02/2022 às
14h):
 Participação da Confederação Nacional da das Micro e Pequenas
Empresas e Empreendedores Individuais - Conampe
 Projetos para 2022 via Eixos Temáticos de Capacitação, Inovação e
Tecnologia;
 Novo parceiro do Fopemimpe;
 Demais assuntos e considerações dos Conselheiros.

PARTICIPANTES (ORDEM ALFABÉTICA)
Diogo Fernandes – SEDE
Eduardo Silva da Silveira – SEF
Fabiana Gabriele Fontes - SEPLAG
Frederico Amaral – SEDE
Gabriel Tavares – JUCEMG
Gabriela Martins - FECOMÉRCIO
Geraldo Magela – OCEMG
Gustavo Alves – ABRASEL
Karen Cruz - SEDE
Luciano Medrado – FETCEMG/SETCEMG
Maria Eneila de Loiola – SEDE
Marianna Victoria - SEDE
Matheus Daniel – ABRASEL
Rhaima Mendonça - FIEMG
Renato Matozinhos – INDI
Rita Correia - FCDL/MG
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ASSUNTOS TRATADOS
No dia 15 (quinze) do mês de fevereiro de 2022, das 14:0h h às 15:10hs, no espaço virtual através
da plataforma Google Meet no link:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_Nzk0Nzk1ODEtMjA3Yy00ZTk3LTk3YjUtMTFjZGQ5ZDcwMmE0%40thread.v2/0?conte
xt=%7b%22Tid%22%3a%22f1334400-3dc8-448b-8129201234de274%22%2c%22Oid%22%3a%22e7f5e428-da7c-4491-8682-06ee9b5d2359%22%7d.

O senhor Frederico Amaral (SEDE) iniciou a reunião dando boas-vindas a todos os Conselheiros
a primeira reunião do FOPEMIMPE do ano de 2022, e repassou a palavra e a condução da
Reunião Ordinária, a senhora Eneila (SEDE), que começou sua explanação sobre a pauta da
reunião da próxima Assembleia, que ocorrerá no dia 23/02/2022, as 14:00 hs, a experiência do
próximo convidado, senhor Ercílio Santinoni que fará uma apresentação acerca da Confederação
Nacional das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais - Conampe . Informou
sobre o Eixo Temático de Capacitação, e retratou sobre o programa atinente sobre “Como
participar do mercado de compras públicas”, apresentou os objetivos específicos e quais
resultados esperados do projeto e, cientificou os Conselheiros quanto ao formato dos vídeos
pockets que serão produzidos em parceria com a Seplag, a fim de facilitar o entendimento do
público empreendedor. Na sequência, a senhora Eneila passou a palavra para senhora Fabiana
Fontes (SEPLAG), que relatou que os vídeos irão ser iniciados em breve, estando, logo mais,
disponível para o público. Reassumindo a palavra, a senhora Eneila, frisou da importância da
parceria com o BDMG em relação aos projetos existentes, sendo essencial a utilização do mailing
existente na instituição, para obter êxito em tais projeto, por fim, relatou ainda da importância do
SEBRAE, juntamente com a SEPLAG. Em andamento, a senhora Eneila apresentou sobre a ação
do Eixo Temático de Inovação e Tecnologia, realizada em parceria com a Superintendência de
Inovação Tecnológica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais
(SEDE), citou sobre o objetivo do projeto HUB MG | MPE, o qual será pilotado com a Abrasel em
março/2022. A senhora Rhaimar Mendonça (FIEMG), solicitando a palavra, mencionou que
gostaria de colaborar com a HUB MG | MPE, e que a Instituição tem conexão também, com outras
startups. A senhora Eneila complementou quanto a possibilidade de todos os Conselheiros
poderem contribuir, e que irá entrar em contato com a senhora Rhaimar Mendonça (FIEMG), para
acertar demais tratativas. Dando andamento, a Sra., Eneila (SEDE), cientificou os Conselheiros
quanto ao ingresso de mais uma nova Entidade ao FOPEMIMPE, o Centro Integrado EmpresaEscola (CIEE), que deverá ser aprovada em Assembleia, na próxima reunião. Em sequência, foi
apresentado o cronograma da Reunião Ordinária do Fórum Nacional, do Encontro dos Fóruns
Estaduais Sul e Sudeste, sendo, ao fim, cientificado a todos, quanto a realização do encontro do
Fórum Nacional, de forma presencial, no município, de Belo Horizonte/MG. Caminhando para o
fim das deliberações propostas na Pauta da presente reunião, foi aberta palavra para os
Conselheiros apresentarem novas deliberações, onde, o Conselheiro, Sr. Geraldo Magela
(OCEMG), informou da necessidade de ser debatido na próxima Assembleia, o andamento do
Projeto de Lei do Fundo Garantidor, em análise pelas Comissões da Assembleia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, ao qual, foi sugerido pelo Conselheiro Luciano Medrado (FETCEMG),
Deputado Estadual Antônio Carlos Arantes, proponente do Projeto de Lei em questão, seja
convidado para participar da próxima Assembleia, a fim de explicar a tramitação do Projeto de Lei
em questão, ao qual, foi devidamente, acatado o pedido pela senhora Eneila (SEDE) e Sr.
Frederico Amaral (SEDE), que se prontificaram em convidá-lo, condicionando a pauta extensa da
próxima reunião da Assembleia. Por fim, o Conselheiro Matheus Daniel (ABRASEL), sugeriu que,
diante do cenário de trabalho proposto pelo HUB MG | MPE, gostaria de saber quanto a
viabilidade de ser criado um aplicativo, cujo objetivo seria o de oferecer vagas de postos de
trabalhos existentes dentro das MPEs, de forma geolocalizada, para a sociedade civil, permitindo,
assim, que pessoas possam ser contratadas para trabalhar em empresas próximas as suas
residências, contribuindo, também, para que as empresas possam diminuir seus custos de
contratação. A senhora Eneila (SEDE), retomou a palavra, e disse que a demanda seria
conduzida para Diretoria junto a Superintendência de Inovação e Tecnologia, e que, em breve,
seria repassada uma resposta a essa proposta.
Sem mais considerações por parte dos Conselheiros, a reunião foi encerrada as 15h:10hs
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PRÓXIMA REUNIÃO
Data: 23/02/2022 (Reunião da Assembleia)
Horário: 14h
Local: online
Assinaturas:
________________________________
Diogo Fernandes – SEDE

________________________________
Eduardo Silva da Silveira – SEF

________________________________
Fabiana Gabriele Fontes – SEPLAG
________________________________
Frederico Amaral – SEDE

________________________________
Gabriel Tavares – JUCEMG

________________________________
Gabriela Martins – FECOMÉRCIO
________________________________
Geraldo Magela – OCEMG

________________________________
Gustavo Alves – ABRASEL

_______________________________
Karen Cruz – SEDE

________________________________
Luciano Medrado – FETCEMG/SETCEMG
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___________________________________
Maria Eneila de Loiola – SEDE

_________________________________
Marianna Victoria – SEDE
________________________________
Matheus Daniel – ABRASEL

________________________________
Renato Matozinhos – INDI

________________________________
Rita Correia - FCDL/MG
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