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 Extraordinária de 2021
Conselho Deliberativo do FOPEMIMPE
Data: 10/05/2021
Local: Plataforma Google Meet, via link
https://meet.google.com/aax-fkbe-ygm
Pauta:
Solicitação do grupo Eixo Temático de Crédito - Fopemimpe, através
da OCEMG, para elaboração de proposta para criação de um Fundo
Garantidor Emergencial de Crédito para os Pequenos Negócios.

PARTICIPANTES (ORDEM ALFABÉTICA)
Arnaldo Correa – SEDE
Eneila de Loiola – SEDE
Fabiana Pontes – SEPLAG
Frederico Amaral - SEDE
Geraldo Magela – OCEMG
Gilson Sales – SEAPA
Gustavo Henrique Alves - ABRASEL
Helvécio Siqueira Braga – Fecomércio MG
Luciano Medrado – FETCEMG/SETCEMG
Matheus Daniel – ABRASEL
Renato Matozinhos - INDI
Rhaimá Costa - FIEMG
Rita de Cássia Lorenzo – FCDL-MG

ASSUNTOS TRATADOS
No dia 10(dez) do mês de maio de 2021, das 10h às 10h57, no espaço virtual através da
plataforma Google Meet no link https://meet.google.com/aax-fkbe-ygm , realizou-se a
Reunião Extraordinária do 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 Conselho: Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico – SEDE, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, Secretaria
de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA, Agência de Promoção de
Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais – INDI, Associação Brasileira de Bares
e Restaurantes – ABRASEL, Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais
– FCDL-MG, Federação das Empresas de Transportes de Carga do Estado de Minas
Gerais/Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística de Minas GeraisFETCEMG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG, Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais- FECOMÉRCIO e
Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais – OCEMG. A reunião
foi aberta pela Sra Eneila Loiola - SEDE que passou a palavra para . Frederico Amaral Superintendente de Desenvolvimento de Potencialidades Regionais - SEDE, dando as boasvindas aos presentes e agradecendo a presença de todos, informando que a pauta foi
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demanda pelo Eixo Temático de Crédito do Fopemimpe, através da OCEMG. Na sequência
passou a palavra para o Sr. Geraldo Magela – OCEMG que manifestou a sua preocupação
com o número alarmante de fechamento de empresas em Belo Horizonte, além do estado
como um todo e do impacto desse cenário na economia mineira, dado que a retomada das
atividades para 2021ainda continuará gradativa em função da pandemia ainda não contida.
Informou que conforme é conhecimento de todos, na crise provocada pela pandemia um dos
principais desafios para os Pequenos Negócios é acesso a crédito. Ressaltou que os recursos
existem nas Cooperativas de Crédito, e nas demais instituições financeiras , porém a
dificuldade maior é a falta de um fundo de aval que realmente seja efetivo para esse público
que na sua grande maioria não consegue acessar as linhas disponíveis por não ter garantias
suficientes. Neste sentido, relatou sobre a importância de se criar um Fundo Garantidor
Emergencial para socorrer os Pequenos Negócios Mineiros, visto que estamos em um
momento propício para apresentar na Assembleia um Projeto de Lei para criação do Fundo
Garantidor em função do próprio momento para que seja recepcionado de forma favorável
na Assembleia.
O Sr. Helvércio – FECOMÉRCIO reforçou que o empreendedor na grande maioria opta por
um recurso do banco com juros maiores por não conseguir apresentar garantias suficientes.
Em seguida, o Sr. Matheus Daniel – ABRASEL reforçou a importância da criação de um
Fundo Garantidor Emergencial, e apresentou uma pesquisa elaborada pela entidade em que
55,8 dos empresários do setor não conseguiram acessar crédito durante a pandemia, 76%
tiveram que abrir mão do seu patrimônio para sobreviver durante a pandemia, 66,3% tiveram
que pedir empréstimo à particular. O que comprova as dificuldades de acesso à credito seja
em função de garantias ou por estarem negativados. Sugeriu ainda que na proposta seja
contemplado empréstimo para limpar o nome do negativado, o que dará uma nova
perspectiva para os empreendedores retomarem suas atividades e movimentarem a
economia novamente.
O Sr. Frederico Amaral retoma a palavra e solicita que todos se manifestem em relação a
elaboração da proposta apresentada para criação do Fundo Garantidor Emergencial aos
Pequenos Negócios, indagou ainda, se algum conselheiro saberia informar sobre a média do
valor do Fundo. A Sra. Eneila Loiola – SEDE informou que o Estado de São Paulo aportou
cerca de R$100 milhões para o Fundo de Aval (FDA), garantindo até 100% do
financiamento. O Sr. Geraldo Magela - OCEMG complementou informando que existem
vários estudos sobre o perfil dos Pequenos Negócios nas próprias entidades do Fopemimpe,
os quais podem servir de parâmetro para sugerir um valor assertivo na proposta, além de
sugerir que cada entidade articule da melhor forma na Assembleia para que o Projeto de Lei
seja aprovado beneficiando os Pequenos Negócios Mineiros. O Sr. Luciano Medrado –
FETCEMG pediu a palavra e manifestou o seu apoio na criação do Fundo Garantidor
Emergencial, informou da importância da pesquisa apresentada pela Abrasel e sugeriu que
a SEDE disponibilize alguém com articulação direta na Assembleia a fim de que possa
agilizar também, da melhor forma, os trâmites para criação do Fundo Garantidor
Emergencial.
O Sr. Frederico Amaral retomou a palavra e informou que o papel através da Secretaria
Executiva do Fopemimpe, será de elaborar uma sugestão de Minuta do Projeto de Lei para
a criação do Fundo Garantidor Emergencial aos Pequenos Negócios. A Minuta do Projeto
de Lei será elaborada até o dia 18/05 e será enviada aos parceiros para contribuições,
aprovação e encaminhamento do Fopemimpe do Projeto de Lei. O Sr. Geraldo Magela
informou que dará todo o suporte necessário na elaboração da Minuta do Projeto de Lei.
A Sra. Eneila Loiola retoma a palavra e solicita que todos os Conselheiros manifestem sobre
a criação da Minuta do Projeto de Lei para criação do Fundo Garantidor Emergencial aos
Pequenos Negócios.
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Todos os conselheiros presentes manifestaram à favor.

Por fim, o Sr. Frederico Amaral, após não haver mais considerações agradeceu aos
presentes, informou que o modelo do Decreto e da Lei que dispõe sobre o Fundo de Aval
do Estado de São Paulo será encaminhado juntamente com a Ata para conhecimento.
Sem mais manifestações dos Conselheiros, a reunião foi encerrada às 10h58min.

PRÓXIMA REUNIÃO
Data: `definir
Horário:
Local:
Assinaturas:

________________________________
Arnaldo Correa _ SEDE

________________________________
Eneila Loiola - SEDE

________________________________
Fabiana Fontes - SEPLAG

________________________________
Frederico Amaral – SEDE

________________________________
Geraldo Magela – OCEMG

________________________________
Gilson Sales - SEAPA

________________________________
Gustavo Henrique - ABRASEL
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________________________________
Helvécio Siqueira Braga – Fecomércio MG

________________________________
Luciano Medrado – FETCEMG/SETCEMG

________________________________
Matheus Daniel - ABRASEL

________________________________
Renato Matozinhos - INDI

________________________________
Rhaimá Costa - FIEMG

________________________________
Rita de Cássia Lorenzo – FCDL-MG
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