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 2ª Reunião Ordinária de 2022
Conselho Deliberativo do FOPEMIMPE
Data: 09.06.2022

Local: Plataforma Microsoft Teams via link:

https://meet.google.com/vyk-hueu-ufn
Pauta:



Aprovação última ata do Conselho;
Deliberação sobre a pauta de reunião da Assembleia FOPEMIMPE (09/06/2022 às
14h):
 Apresentação AGE - Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de
Conflitos - CPRAC
 Participação Fopemimpe evento AMM em 1/06/22;
 Acompanhamento ações via Eixos Temáticos de Capacitação, Inovação e
Tecnologia; Compras Governamentais;
 Apresentação BDMG
 Proposições dos parceiros do Fopemimpe para o 2º semestre;

PARTICIPANTES (ORDEM ALFABÉTICA)
Adriana Queiroga – Abrasel
Diogo Fernandes – SEDE
Eduardo Silva da Silveira – SEF
Fabiana Gabriele Fontes - SEPLAG
Frederico Amaral – SEDE
Gabriel Tavares – JUCEMG
Geraldo Magela – OCEMG
Helvecio Braga – Fecomércio
Karen Cruz - SEDE
Luciano Medrado – FETCEMG/SETCEMG
Maria Eneila de Loiola – SEDE
Rhaima Mendonça – FIEMG
Rita de Cássia Lorenzo – FCDL-MG
Vinícius Carlos Silva – FCDL-MG
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ASSUNTOS TRATADOS
No dia 09 (nove) do mês de junho de 2022, das 14:0h às 15:10hs, no espaço virtual através da
plataforma Google Meet no link:

https://meet.google.com/vyk-hueu-ufn.
A Sra. Maria Eneila (SEDE) iniciou a reunião dando boas-vindas a todos os Conselheiros na II
reunião do Conselho do FOPEMIMPE do ano de 2022, apresentando a aprovação da última ata,
onde todos aprovaram. Deu início a pauta da reunião vigente, passando a palavra para a senhora
Rita de Cássia (FCDL) que começou sua explanação falando sobre a oportunidade de divulgar o
Fopemimpe no espaço da FCDL durante o 37º Congresso Mineiro de Municípios, da Associação
Mineira de Municípios (AMM), através da apresentação do Subsecretário Douglas Cabido sobre
o Programa de Liberdade Econômica . O Sr. Frederico Amaral complementou informando que o
evento propicia o intercâmbio de experiências em políticas públicas, bem como e ressaltou a
importância de eventos desse porte para divulgar sobre a importância da Política do Programa
de Liberdade Econômica. Em seguida a Sra. Maria Eneila retomou a palavra e deu seguimento
na pauta falando sobre a apresentação da Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de
Conflitos - CPRAC na próxima reunião da Assembleia; prosseguiu falando sobre os Eixos
Temáticos de Capacitação, Inovação e Tecnologia, com ênfase no 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. A Sra. Fabiana
da Seplag complementou sobre os vídeos e sua importância, inclusive de capacitar os
funcionários dos órgãos de governo no uso e na implementação da política de compras públicas,
bem como do trabalho direcionado da Seplag no acesso amplo de divulgação junto às MPEs. A
Sra. Fabiana questionou se a JUCEMG foi informada desse projeto para ajudar na divulgação. A
Sra. Maria Eneila informou que todos as entidades podem ajudar na divulgação, seja pelo site da
entidade ou compartilhando com os seus respectivos mailings. Em resposta à Sra. Fabiana, o Sr.
Gabriel Tavares da JUCEMG, informou que a divulgação está sendo feita através do site do
referido órgão. Na sequência, o Sr. Geraldo Magela tomou a palavra e disse que é de suma
importância esse projeto, informou que a SEAPA também está com um projeto de Simplificação
às Compras Públicas direcionado à Agricultura Familiar , ressaltou que é importante todas as
entidades reforçarem essa divulgação já que é preciso reaquecer o mercado para atingir o maior
número possível de empreendimentos. Em seguida, a Sra. Maria Eneila colocou em evidência a
possibilidade de fazer a reunião da Assembleia do Fopemimpe no dia 14/06, no entanto, os
membros do Conselho chegaram no consenso de que a melhor data seria nos dias 20/06 ou
27/06. O Sr. Geraldo Magela retomou a palavra informando aos presentes a respeito da
tramitação do projeto de Lei Estadual na Assembleia Legislativa (PL – 2857/2021), o qual dispõe
sobre a criação do Fundo de Aval Garantidor Emergencial de Crédito do Estado de Minas Gerais
destinado a assistir o segmento das MPEs . O mesmo está tramitando no momento na Comissão
FFO – Fiscalização Financeira e Orçamentária, cujo relator do PL é o Deputado Heli Tarquínio.
O Sr. Geraldo Magela reforçou sobre a importância das entidades do Fopemimpe acompanharem
a tramitação.
Sem mais considerações por parte dos Conselheiros, a Sra. Maria Eneila retomou a palavra e
encerrou a reunião às 15h10.

PRÓXIMA REUNIÃO
Data: 20 ou 27/06/2022 (Reunião da Assembleia)
Horário: à definir
Local: online
Assinaturas:
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_________________________
Adriana Queiroga – ABRASEL

_______________________________
Diogo Fernandes – SEDE

________________________________
Eduardo Silva da Silveira – SEF

______________________________
Fabiana Gabriele Fontes – SEPLAG

_______________________________
Frederico Amaral – SEDE

________________________________
Gabriel Tavares – JUCEMG

________________________________
Geraldo Magela – OCEMG

_______________________________
Karen Cruz – SEDE

________________________________
Luciano Medrado – FETCEMG/SETCEMG

___________________________________
Maria Eneila de Loiola – SEDE

________________________________
Rita Correia - FCDL/MG

_____________________________
Rhaima Mendonça – FIEMG
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