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 XXVI Assembleia Geral FOPEMIMPE
Local: Plataforma Microsoft Teams, via link
Data: 23/02/2022

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.
html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetupjoin%2F19%3Ameeting_YjBkMTNhYzItMmUwOS
00M2IwLTk3MWItZDFmYzhiMWM3MGY3%40thr
ead.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2
522%253a%2522f1334400-3dc8-448b-81290201234de274%2522%252c%2522Oid%2522%2
53a%2522e7f5e428-da7c-4491-868206ee9b5d2359%2522%257d%26anon%3Dtrue&t
ype=meetup-join&deeplinkId=2e9c24a4-0d0e4efa-be45def3fcd2c7ac&directDl=true&msLaunch=true&en
ableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Pauta:








Aprovação última ata da última Assembleia
Participação da Confederação Nacional das Micro e Pequenas
Empresas e Empreendedores Individuais - Conampe
Reunião Ordinária do Fórum Nacional
Encontro dos Fóruns Estaduais SUL e SUDESTE
Ações para 2022 via Eixos Temáticos de Capacitação, Inovação e
Tecnologia;
Novo parceiro do Fopemimpe;
Demais assuntos e considerações dos Conselheiros
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PARTICIPANTES (ORDEM ALFABÉTICA)
Angelo Luiz Resende – SECULT
Antonio Marcos – CIEEMG
Diogo Fernandes – SEDE
Eduardo Silva da Silveira – SEF
Ercílio Santinoni – CONAMPE
Felipe Paschoal – SEMAD
Frederico Amaral – SEDE
Geraldo Magela – OCEMG
Gilson de Siqueira – CIEE
Gilson Sales – SEAPA
Gustavo Alves – ABRASEL

Haenderson Sena- FEDERAMINAS
Karen Cruz – SEDE
Larissa Sgarbi - JUCEMG
Luciano Medrado - FETCEMG/SETCEMG
Marcilene - CORREIOS
Maria Eneila de Loiola – SEDE
Maria Laura – SEDE
Mariana Victoria – SEDE
Matheus Daniel - ABRASEL
Nair Aparecida – A/C Minas
Pedro Emboava – SEDE
Rhaima Aparecida – FIEMG
Renato Matozinhos – INDI
Rita Corcera – FDCL/MG
Rodrigo Matias - SEPLAG
Thiago Magalhães Tavares - BDMG
Victor Reis Tavares – FEMAD
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ASSUNTOS TRATADOS
No dia 23 do mês de Fevereiro de 2022, das 14:03h às 15:36h, no espaço virtual através da
plataforma Microshft Teams no link descrito no preâmbulo da presente ata, realizou-se a
XXVI Assembleia 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 a
Assembleia, conforme descrito acima. O senhor Frederico Amaral (SEDE), iniciou a reunião
dando as boas-vindas a todos os representantes presentes na 1ª Reunião da Assembleia e
iniciou sua explanação falando de alguns dados que mostram a marca expresssiva do
aumento de empregos em Minas Gerais, sendo que uma boa parte desses empregos, foram
através do Minas Livre pra Crescer, finalizando deu as boas vindas ao senhor Ercílio,
convidado Presidente da CONAMPE - Confederação Nacional das Micro e Pequenas.
Senhora Eneila (SEDE) assumiu a palavra, apresentou a pauta da ata e aproveitou para
apresentar o convidado da Assembleia. Senhor Ercílio deu continuidade se apresentando e
relatando o início da CONAMPE - Confederação Nacional das Micro e Pequenas. A mesma
foi legalmente constituída em 1985, e liderou a criação do Movimento Nacional da Micro e
Pequena Empresa, formalizado em 25 de agosto de 1992. Informou que a entidade trabalha
há mais de 35 anos para que o segmento tenha o seu reconhecimento, não simplesmente pelo
seu grau de importância, mas pelo seu poder de transformação social, relatou sobre toda a
trajetória da entidade e encerrando a sua fala destacou a importância da participação efetiva
dos parceiros nos Fóruns Estaduais , pois é um espaço de debates e conjugação de esforços
entre o governo e as entidades de apoio e representação estadual, na melhoria do ambiente
de negócios das MPEs. Sra. Eneila (SEDE), retomou a palavra e agradeceu ao senhor Ercílio
pela contribuição. Na sequência, repassou a palavra para o senhor Pedro Emboava
Superintendente de Inovação e Tecnologia (SEDE), que se apresentou e inicou os slides
falando sobre a HUB MG| MPE, relatou que o intuito do HUB MG| MPE é conectar soluções
tecnológicas de Startups com Micro e Pequenos Empreendedores que buscam essas soluções
para acelerar o desenvolvimento e crescimento escalar de sesus negócios, disponibilizando
uma vitrine com essas soluções para todas MPEs mineiras que se interessarem. Sra Eneila
informou que o projeto está sendo pilotado com a ABRASEL e posteriormente com a
FIEMG. Senhor Matheus (ABRASEL) tomou a palavra e ressaltou que o intuito é ajudar as
pequenas empresas, procurando soluções para se reerguerem. Senhor Geraldo tomou a
palavra dizendo que recebeu uma visita técnica do Subsecretário de Ciência, Tecnologia e
Inovação de Minas Gerais Sr. Felipe Attie para falar sobre o Programa Compete Minas.
Senhor Frederico informou que no momento em o edital estiver finalizado sobre o Compete
Minas, será enviado para todos os parceiros do Fopemimpe. Na sequência passou a palavra
para o senhor Rodrigo Matias, Subsecretário da SEPLAG, que cumprimentou todos os
presentes e iniciou dizendo que os vídeos pockets de curta duração de “Como participar do
Mercado de Contas Publicas”, publicados em parceria com a SEDE, vão alcançar um maior
número de pequenos negócios, citou sobre seu projeto disse também sobre a nova
modelagem de aquisição de alimentos da Agricultura Familiar em parceria com a SEAPA.
Senhora Eneila, passou a palavra para Gilson e Antonio Marcos do CIEE-MG, que
apresentaram sobre o papel da entidade para a Assembleia do Fopemimpe, sendo que o
senhor Antonio Marcos começou sua apresentação dizendo que o objetivo é a inserção do
jovem no mercado de trabalho. Ressaltou que a parceria com o Fopemimpe será de grande
relevância sobretudo no desenvolvimento de projetos e ações de capacitação, com foco no
aprimoramento da gestão empresarial, via inserção de estudantes do Ensino Superior para que
estes estejam aptos a colaborar com as MPEs na busca de maior competitividade e aumento da
participação no mercado.
Senhora Eneila tomou a palavra e propôs a votação entre os parceiros para a aprovação do
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CIEE-MG como novo membro da Assembleia do Fopemimpe. Após aprovação unâminime
dos parceiros, senhora Eneila parabenizou os novos integrantes da assembleia. Deu
prosseguimento na pauta com as informações da Reunião Ordinária do Fórum Nacional,
dizendo que será híbrida, informou também que o Encontro dos Fóruns Estaduais Sul e
Sudeste será no BDMG e que acontecerá nos dias 5 e 6 de Abril. O Sr. Geraldo Magela
(OCEMG), pediu a palavra e fez uma breve exposição quanto as dificuldades,
principalmente, para as MPEs e Cooperativas que atuam no segmento agropecuário, no
tocante ao Crédito Rural, uma vez que suas operações foram suspensas pelo Governo Federal
no último dia 07 de fevereiro. O Crédito Rural é uma política pública da maior importância,
mas, que ao longo dos últimos anos não vem tendo recursos suficientes para atendimento de
sua demanda por parte dos produtores rurais e cooperativas. Tal situação foi discutida em
reunião realizada entre a SEAPA MG, OCEMG e Centrais e Federações de Cooperativas
dos Ramos Agropecuário e Crédito no último dia 22 de fevereiro, quando ficou alinhado que
é fundamental que o Governador do Estado faça gestões junto ao presidente da República
para que Minas Gerais seja atendida em suas necessidades, uma vez que, nosso estado foi
fortemente atingido por questões climáticas, como a seca e geadas do ano passado e chuvas
intensas neste ano, as quais impactaram diretamente na atividade agropecuária mineira.
Geraldo Magela, ponderou no sentido de que é importante o apoio do Fopemimpe e de suas
lideranças parra fortalecer o pleito. A Sra. Eneila ( Sede) disse que podem contar sim, com
o apoio da Secretaria. Em seguinda passou a palavra para a Sra. Marianna Victória (SEDE)
que finalizou a reunião em nome do Sr. Frederico Amaral (SEDE) que precisou atender uma
demanda do gabinete, desejando a todos um ótimo feriado.
Não havendo mais considerações a serem deliberadas, a Reunião foi encerrada às 15:36hs.
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ENCAMINHAMENTOS

Assinaturas:

______________________________
Angelo Luiz Resende - SECULT

Antonio Marcos CIEEMG

Diogo Fernandes - SEDE

Ercílio Santinoni - CONAMPE

Felipe Paschoal – SEMAD

Gilson Sales – SEAPA

Eduardo da Silveira - SEF

Haenderson Sena - FEDERAMINAS
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Frederico Amaral - SEDE

Gustavo Henrique Alves
ABRASEL

Gilson Sales
SEAPA

Gustavo Alves – ABRASEL

Geraldo Magela – OCEMG

______________________________
Gilson de Siqueira – CIEE

_____________________________
Karen Cruz – SEDE

_____________________________
Larissa Sgarbi – JUCEMG

_____________________________
Luciano Medrado - FETCEMG
_____________________________
Maria Eneila – SEDE
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Maria Laura – SEDE

___________________________
Marcilene – CORREIOS

_________________________
Mariana Victoria – SEDE

______________________________
Nair Aparecida – AC/MINAS

______________________________
Pedro Emboava - SEDE

______________________________
Rhaimar Aparecida – FIEMG

______________________________
Renato Matozinhos - INDI

______________________________
Rita Cacera – FCDL/MG

______________________________
Rodrigo Matias – SEPLAG

_____________________________
Thiago Tavares- BDMG

________________________
Victor Reis Tavars – FEMAD
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