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

Data:
23.11.2021

Ata referente à 3ª Reunião Ordinária de 2021
Conselho Deliberativo do FOPEMIMPE
Local: Plataforma Google Meet, via link:
https://teams.microsoft.com/_#/pre-joincalling/19:meeting_YmExYTk5ZDgtODQ4OS00ZGViLWI5Y2YtYzI3NmRlM2QyMmU3@thread.v2

Pauta:
•
•

•

Aprovação da última Ata do Conselho;
Deliberação sobre a pauta de reunião da Assembleia FOPEMIMPE
(30/11/2021 às 14h):
- Resultados de 2021 das ações dos Eixos Temáticos de:
Capacitação, Compras Governamentais, Crédito e Inovação e Tecnologia;
- Novos projetos para 2021;
Demais assuntos e considerações dos Conselheiros.

PARTICIPANTES (ORDEM ALFABÉTICA)
Adriana Queiroga - ABRASEL
Arnaldo Correa - SEDE
Diogo Fernandes – SEDE
Fabiana Gabriele Fontes - SEPLAG
Frederico Amaral – SEDE
Gabriel Tavares - JUCEMG
Geraldo Magela – OCEMG
Gilson Sales – SEAPA
Gustavo Alves - ABRASEL
Helvécio Siqueira Braga – Fecomércio MG
Larissa Sgarbi_ JUCEMG
Luciano Medrado – FETCEMG/SETCEMG
Maria Eneila de Loiola – SEDE
Matheus Daniel - ABRASEL
Renato Matozinhos – INDI
Rita Corcera - FCDL/MG
Thadeu Chaves Tolentino - FIEMG

ASSUNTOS TRATADOS
No dia 23 (vinte e três) do mês de novembro de 2021, das 14:07 h às 15h10, no espaço
virtual através da plataforma Google Meet no link https://teams.microsoft.com/_#/prejoincalling/19:meeting_YmExYTk5ZDgtODQ4OS00ZGViLWI5Y2YtYzI3NmRlM2QyMm
U3@thread.v2, realizou-se a Terceira Reunião Ordinária de 2021 – Conselho Deliberativo
do Fórum Permanente Mineiro das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
FOPEMIMPE. A Reunião contou com a presença de representantes de órgãos
governamentais e entidades representativas dos pequenos negócios, que compõem o
1

Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
Fórum Permanente Mineiro das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Conselho: Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SEDE, Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais – JUCEMG, Federação das Empresas de Transportes de Carga do
Estado de Minas Gerais/Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística de
Minas Gerais, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG, Federação
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais- FECOMÉRCIO,
Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais – OCEMG,
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, Gilson Sales – SEAPA,
Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais – INDI e a Associação Brasileira
de Bares e Restaurantes em Minas Gerais – ABRASEL. (i) A reunião foi aberta as
14:07hs, pela Sra. Maria Eneila de Loiola – Diretora da Diretoria de Apoio aos Pequenos
Negócios e Cooperativismo (DANC - SEDE), que iniciou sua fala dando as boas-vindas
aos presentes e agradecendo a presença de todos, ressaltando a importância do trabalho de
auxílio ao Micro e Pequeno Empreendedor tão importantes para o estado de Minas Gerais.
A sra. Maria Eneila (SEDE) então, (I) iniciou a sua fala, expondo a pauta da Reunião
Ordinária, apresentando destaque para a pauta da Reunião da Assembleia do
FOPEMIMPE. Assim, iniciando sua apresentação, de imediato, (II) relatou aos
Conselheiros presentes, os resultados do Eixo Temático de Capacitação: “Falando Direito
para Pequenos Negócios”, destacando a quantidade de vídeos produzidos e a quantidade
de visualizações alcançadas nas redes sociais. Além disso, destacou análises de estudos
realizados para produção de futuras ações a se realizar no ano de 2022; (III) Avançando
sua apresentação, a sra. Maria Eneila (SEDE), expôs a proposta de ação a ser
implementada em 2022 em parceria com a Seplag, , sobre a produção de Vídeos pockets,
cujo objetivo é aumentar a participação das MPEs na competição de certames licitatórios
realizados pelo Governo do Estado de Minas Gerais. Ressaltou ainda, que, os vídeos
criados serão curtos, e diretamente produzidos para plataformas como Whatsapp e
Youtube. (IV) Dando andamento a Reunião, a sra. Maria Eneila (SEDE), expôs os
resultados sobre o Eixo Temático de Crédito, destacando o Projeto de Lei do Fundo
Garantidor de Crédito elaborado pelo Fopemimpe que, no presente mês corrente, foi
aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de
Minas Gerais; (V) Passada a palavra para o sr. Geraldo Magela (OCEMG), o mesmo
destacou que a partir de agora o Projeto de Lei passará a ser analisado em duas Comissões
da Assembleia Legislativa (De Desenvolvimento Econômico e de Fiscalização e
Orçamento), para, logo após, sendo aprovadas nas respectivas comissões, possa ser
colocada em pauta para votação. Outrossim, atermou que a vitória na Comissão da CCJ
da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, somente, foi possível, devido a
participação de todos os Conselheiros do Fopemimpe. Ressaltou, por fim, que ainda é
necessário reforçar conversas com parlamentares conhecidos na ALMG, a fim de que, a
tramitação do Projeto de Lei nas Comissões ocorra de forma mais célere; (VI) Palavra
solicitada pelo Conselheiro Thadeu Chaves – FIEMG, iniciou sua fala explicando sobre a
realização do 1º Seminário da Micro, Pequenas e Médias Industrias, promovida pela
FIEMG, cujo objetivo é a de melhorar o relacionamento das industrias com a entidade, e,
de forma recíproca, solicitou apoio na divulgação do evento pelas entidades integrantes
do Fopemimpe, ao qual foi de maneira positiva recebida e ratificada pela anfitriã da
Reunião Ordinária, Sra. Maria Eneila (SEDE); (VII) Passada a palavra para o Sr. Matheus
Daniel (ABRASEL), retornou sua fala, debatendo, novamente, a respeito do Projeto de
Lei do Fundo Garantidor, relatando, então, conversas políticas que o mesmo vem
realizando no sentido de estar contribuindo com o processo de apreciação do Projeto de
Lei, ratificando, assim, a necessidade de que cada entidade, também se comprometa com
tal atribuição. (VIII) O Conselheiro Luciano Medrado (FETCEMG/SETCEMG)
solicitando a palavra, também reforçou sua participação política no sentido de garantir a
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aprovação do Projeto de Lei do Fundo Garantidor, e, também, aproveitou a oportunidade,
para pedir que, em relação aos vídeos a serem criados visando fomentar o “Falando Direito
para pequenos negócios”, e, também, para aqueles vídeos que buscam fomentar a
participação das MPEs nos certames licitatórios, seja utilizado o a mailing de todas as
entidades do Fopemimpe, como o da CDL, por exemplo, que, de forma proativa, se
manifestou colocando à disposição do Fórum, seu mailing com mais de 70.000 (setenta
mil) nomes de empresas já cadastradas; (IX) Retomando a condução da reunião, a sra.
Maria Eneila (SEDE), apresentou as informações sobre o Eixo Temático de Crédito,
expondo um cenário de necessidades apresentadas por diferentes Cooperativas existentes
no Estado de Minas Gerais; (X) Dando sequência a reunião ordinária, a Sra. Maria Eneila
(SEDE) ainda, colocou em pauta, votação para adesão da Associação Mineira de
Supermercados (AMIS), como nova integrante do Fórum Permanente Mineiro das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - FOPEMIMPE, expondo os pontos
positivos quanto a vinda da referida entidade. Sem votos contrários, e de forma unânime
entre os presentes, foi aprovada a entrada da Associação Mineira de Supermercados –
AMIS; (XI) Solicitando o uso da palavra, o Conselheiro Luciano Medrado ( FETCEMG),
aproveitando o momento da votação, levantou o questionamento sobre a possibilidade de
se desenvolver uma parceria entre o FOPEMIMPEE, com a Associação Mineira de
Supermercados -AMIS, em especial, focada para estimular o acesso ao mercado para
pequenos produtores locais, estimulando, então, a Economia Solidária entre os
Supermercados, comunidade e produtores locais. A Sra. Maria Eneila (SEDE)
prontamente respondeu, que já existe o Circuito Mineiro de Oportunidades e Negócios e
que o referido público também é contemplado e que para 2022 o referido projeto será
ampliado. O Sr. Geraldo Magela (OCEMG), pediu o uso da palavra e informou que a
temática sobre economia solidária, é de responsabilidade da SEDESE (Secretaria de
Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais). A Sra. Maria Eneila complementou
que atua nas ações do CMON em parceria com a Sedese.
(XII) Por fim, a Sra. Maria Eneila, após não haver mais considerações agradeceu aos
presentes lembrando sobre a Assembleia que ocorrerá no dia 06 (seis) de dezembro, às
14h.
Sem mais considerações por parte dos Conselheiros, a reunião foi encerrada as 15h10hs.

PRÓXIMA REUNIÃO
Data: 06/12/2021 (Reunião de Assembleia)
Horário: 14h
Local: online
Assinaturas:

________________________________
Adriana Queiroga - ABRASEL
________________________________
Arnaldo Correa – SEDE
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________________________________
Diogo Fernandes – SEDE

________________________________
Fabiana Fontes - SEPLAG

________________________________
Frederico Amaral – SEDE

________________________________
Gabriel Tavares – JUCEMG

________________________________
Geraldo Magela – OCEMG

________________________________
Gilson Sales - SEAPA

_______________________________
Gustavo Alves - ABRASEL

________________________________
Helvécio Siqueira Braga – Fecomércio MG

___________________________________
Larissa Sgarbi - JUCEMG

________________________________
Luciano Medrado – FETCEMG/SETCEMG

_____________________________
Maria Eneila de Loiola – SEDE

_____________________________
Matheus Daniel - ABRASEL
4

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

________________________________
Rita Corcera – FCFL/MG

________________________________
Thadeu Chaves - FIEMG
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