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Ata referente à XXIII Assembleia Geral FOPEMIMPE 

Data: 12/03/2021 Local: Plataforma Google Meet, via link 

https://meet.google.com/qzf-esre-uew 

 Pauta: Abertura 

 Palavra da Sra. Antonia Tallarida – Subsecretária de Desenvolvimento das 

Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato do Ministério 

da Economia 

 Eixo Capacitação – parceria OAB - “Falando Direito para os ”Pequenos 

Negócios” 

 Monitoramento Projeto “Políticas para Melhoria do Ambiente de Negócios 

para o Microempreendedor Individual – MEI” (alteração para “Políticas para 

Melhoria do Ambiente de Negócios para MPEs; 

 Acordos firmados de Cooperação Técnica 

 Monitoramento Programa Minas Livre para Crescer 

 Monitoramento Minas Consciente 

 Atuação para 2021 

 Demais assuntos e considerações dos Conselheiros 

 

 

PARTICIPANTES (ORDEM ALFABÉTICA) 

Ana Luiza Rezende - EMATER 

Angelo Luiz Resende - SECULT 

Antonia Martins Tallarida- SEMPE -Ministério da Economia 

Ariane Vilhena - SEBRAE 

Arnaldo Correa – SEDE 

Douglas Cabido  - SEDE 

Duda Torres -FEDERAMINAS 

Eduardo Silva da Silveira – SEF 

Fernanda Prado  - SEDE 

Frederico Amaral – SEDE 

Gabriel Tavares – JUCEMG 

Geraldo Magela – OCEMG 

Gilson Sales - SEAPA 

Guilherme Friche - SEMAD 

Gustavo Henrique Alves – Abrasel 

Helvecio Siqueira Braga - FECOMÉRCIO 

Ilana Vidal - SEMPE -Ministério da Economia 

Joel Henrique de Souza - CDLBH 

Lucas Pitta –CDLBH 

Luciano Medrado – FETCEMG/SETCEMG 

Marcelo de Souza-CDLBH 

Marco Brasilusa - CDLBH 

Maria Eneila de Loiola – SEDE 

Mariana Victoria - SEDE 

Nair Andrade – A/C Minas 

Rita de Cássia Andrade -  FCDL MG 

Rodrigo Matias - SEPLAG 
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Rosendo Magela - CRA 

Thadeu Neves - FIEMG 

 

 

 

ASSUNTOS TRATADOS 

No dia 12 (doze) do mês de março de 2021, das 14:05h às 16:35h, no espaço virtual através 

da plataforma Google Meet no link https://meet.google.com/qzf-esre-uew, realizou-se a 

XXIII 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: inserir as entidades do Conselho e Assembleia que estão acima Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico – SEDE, Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, Junta 

Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG, Associação Brasileira de Bares e 

Restaurantes – Abrasel, Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais – 

FCDL-MG, e Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais – 

OCEMG. 

A reunião foi aberta pelo Sr. Douglas Cabido – Subsecretário de Desenvolvimento Regional 

- SEDE, dando as boas-vindas aos presentes e enaltecendo a presença especial da 

Subsecretaria Sra. Antonia Tallarida Martins- Subsecretária de Desenvolvimento das Micro 

e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato no Ministério da Economia. 

Agradecendo aos presentes o Sr. Douglas Cabido ressaltou a importância da sinergia entre 

o Estado e os parceiros pelos trabalhos desenvolvidos durante o período de crise gerada pela 

COVID 19, que resultou a posição do governo, referenciando ao Secretário Adjunto de 

Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, e ao Governador de Estado Sr. Romeu 

Zema quanto a importância dos pequenos negócios, bem como as políticas de governo, como  

o Programa de Governo Minas Livre Para Crescer, Minas Consciente, a reformulação das 

políticas dos  Arranjos Produtivos Locais- APL. Passou-se então a palavra a Sra. Maria 

Eneila, que iniciou a apresentação concedendo a palavra ao Sr Frederico, que após dar boas 

vindas aos presentes e leu-se a pauta do dia: 

 

 Palavra da Sra. Antonia Tallarida – Subsecretária de Desenvolvimento das Micro e 

Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato do Ministério da Economia 

 Eixo Capacitação – parceria OAB - “Falando Direito para os ”Pequenos Negócios” 

 Monitoramento Projeto “Políticas para Melhoria do Ambiente de Negócios para o 

Microempreendedor Individual – MEI” (alteração para “Políticas para Melhoria do 

Ambiente de Negócios para MPEs; 

 Acordos firmados de Cooperação Técnica 

 Monitoramento Programa Minas Livre para Crescer 

 Monitoramento Minas Consciente 

 Atuação para 2021 

 Demais assuntos e considerações dos Conselheiros 

Na sequência  passou a palavra a Sra. Antonia Tallarida – SEMPE – Ministério da 

Economia, que cumprimentou aos presentes, ressaltando o empreendedorismo e referindo 

ao projeto de Sistema de Defesa do Empreendedor, ressaltando a Lei Federal 123 no que 

tange ao tratamento diferenciado às Micro e Pequenas Empresas, que visa atender as 

dificuldades dessa  categoria com intuito de dar mais segurança a esse público. Discorreu 

também sobre o Marco Legal do Reempreendedorismo com que por objetivo facilitar a 
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reestruturação de dívidas de micro e pequenas empresas. A proposta torna os procedimentos 

mais simples, rápidos e baratos, por meio da negociação extrajudicial, que não exige 

processo na Justiça. Informou também sobre as políticas de crédito, dando destaque ao 

PRONAMPE quanto a prorrogação do prazo de carência dos empréstimos No último dia 

08/03/21, o governo federal anunciou a decisão de prorrogar por mais três meses o prazo 

de carência dos empréstimos concedidos a empresários por meio desta linha de crédito. O 

Sr. Marcelo (CDLBH) pediu a palavra e perguntou se a Caixa Econômica Federal e o Banco 

do Brasil estão autorizados a realizarem a extensão do prazo de carência do PRONEMPE. 

Ao retomar a palavra a Sra. Antonia Tallarida informou que que não é obrigatória a adesão 

das instituições financeiras, mas pela orientação do Ministério da Economia, a intenção é 

que o empreendedor que solicitou o crédito possa solicitar diretamente ao seu gerente. 

Falou-se também da intenção de tornar o PRONAMPE permanente, dentre outras medidas 

em andamento. Retomando a palavra a Sra. Maria Eneila agradeceu a Sra. Antonia Tallarida 

pela disponibilidade nessa interface entre SEDE e SEMPE –Ministério da Economia, 

colocando a serviço desta, todo o apoio necessário através do FOPEMIMPE . Na sequencia 

o Sr. Frederico Amaral reforçou o agradecimento da Sra. Antonia Tallarida reforçando as 

ações conjuntas com o Sr. Fábio Silva – Coordenador do Portal do Empreendedor do 

Ministério da Economia, ressaltando também a presença da SEPLAG e da OCEMG na 

temática de Acesso à Crédito através da Diretoria de Apoio dos Pequenos Negócios e 

Cooperativismo. Passando a palavra ao Sr. Geraldo Magela (OCEMG) que após o 

cumprimento agradeceu as referências realizadas sobre a OCEMG, e a parceria junto a 

SEDE referente ao engajamento conjunto que tem possibilitado um destaque referente ao 

micro e pequeno empreendedor. Concedendo a palavra ao Sr. Luciano Medrado ( 

FETCEMG) que após cumprimentar a todos perguntou referente a possibilidade de ser 

considerada às Micro e Pequenas Empresas como serviço essencial e na sequência a palavra 

concedida ao Sr. Gustavo ( ABRASEL)  que ressaltou muito as dificuldades do setor devido 

a pandemia, com a apresentação das dificuldades de pagamento quanto ao PRONAMPE e a 

retomada do programa BEM, devido a dificuldade em manter os funcionários para 

sobrevivência do setor. Em respostas as perguntas explanadas a Sra. Antonia Tallarida 

reforçou a compreensão sobre a atual situação das medidas, e por isso a  prorrogação por 

mais 3 meses referente a carência para pagamento do PRONAMPE e sobre o BEM que está 

em tratativas de um pronunciamento favorável a demanda. Agradeceu os elogios recebidos 

e parabenizando o trabalho de parceria realizado junto ao Governo Federal e FOPEMIMPE. 

Em relação ao micro e pequeno empreendedor como atividade essencial essa colocou que 

não acompanhou discussão sobre o assunto, visto o respeito aos estados quanto a tais 

demandas por ser o Brasil país extenso e que nesse período acredita que os estados vêm 

adotando as medidas cabíveis de acordo com o enfrentamento da pandemia. A Sra. Antonia 

Tallarida, com a tomada da palavra agradece a todos se colocando à disposição e 

agradecendo a participação. O Sr. Frederico ( SEDE) mais uma vez agradece a presença da 

Sra. Antonia Tallarida. A Sra. Eneila (SEDE) deu prosseguimento a reunião e passou a 

palavra ao Sr. Rodrigo (SEPLAG) que reforçou a parceria firmada através do acordo de 

Cooperação Técnica entre SEDE x SEPALG e SEBRAE que tem como objetivo 

desenvolver o mercado fornecedor local para aumentar a competição dos certames 

licitatórios realizados pelo Governo do Estado de Minas Gerais, aliado a várias ações, tais 

como: Promoção do fomento à participação dos pequenos negócios nas licitações públicas; 

Capacitação de empresários e Gestores Públicos para utilização de benefícios legais nas 

licitações públicas do Governo do Estado de Minas Gerais e Prefeituras Municipais e 

Criação do Painel online de Informações de Compras acerca das licitações e das compras 

públicas no estado.  Dando andamento a Pauta a Sra. Eneila referenciou sobre o eixo de 

capacitação que em parceria com a Comissão das Micro e Pequenas Empresa da OAB, o 
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Projeto “Falando Direito para os Pequenos Negócios”, que visa dar informações sobre temas 

que sejam relevantes a esse público por intermédio de vídeos a serem divulgados pelas 

plataformas digitais da SEDE, OAB e demais parceiros, com postagens quinzenais e 

intenção de ao final do ano realizar um evento presencial.  A Sra. Eneila Loiola na sequência 

apresentou o site do FOPEMIMPE. Referente ao Minas Consciente o Sr. Frederico explanou 

a criação da “Onda Roxa” devida alta ocupação dos leitos, explicando o funcionamento do 

protocolo. Ao solicitar a palavra o Sr. Luciano Medrado ( FETCEMG) referenciando ao 

Minas Consciente, propondo ao FOPEMIMPE que se proponha ao estado a inclusão de 

MEIs e MPEs como atividades essencias, se posicionando em desacordo ao isolamento 

social por não ter conhecimento de estudo cientifico referente ao isolamento social e a 

questão do controle da pandemia, mencionando estudos internacionais de conhecimento do 

mesmo que provam que o isolamento social não contribui para a redução da infecção. 

Sugeriu que a proposta seja enviada para discussão no Comitê que trata da COVID-19. O 

Sr. Frederico Amaral ( SEDE) retoma a palavra e informou que o governo sempre visa 

defender a necessidade do funcionamento da economia, aliada sempre as questões da 

segurança da saúde da população. Sugeriu que a criação do documento a ser apresentado na 

reunião do Comitê da Covid-19 seja propositivo para apresentação no dia 23/03/2021. 

Informou que cada entidade encaminhe para a SEDE suas contribuições, com antecedência 

para que possam ser  consolidados e apresentadas no referido Comitê da Covid-19. O Sr. 

Luciano Medrado defendeu a apresentação pessoal na reunião do dia 16/03/2021. A Sra. 

Duda ( FEDERAMINAS), apresentou interesse na realização do documento, informando 

que a Federaminas já havia encaminhado um documento no dia 08/03/21  para o gabinete 

do Secretário de Estado Adjunto – Sr. Fernando Passalio, solicitando algumas 

reinvindicações no tocante a Onda Roxa. O Sr. Geraldo Magela (OCEMG) defendeu a 

apresentação através de um documento propositivo, pela compreensão da restrição da 

reunião.  A fim de definir a demanda a dar efetividade a mesma, o Sr. Frederico propôs uma 

votação para definição das tratativas onde a decisão por voto, junto aos presentes, foi a 

realização de um documento propositivo conjunto para apresentação a Comissão do Covid-

19.  

Na sequência a Sra. Eneila Loiola validou com os presentes a aprovação da última Ata da 

Assembleia do Fopemimpe realizada em 10/12/2020. 

 

Por fim, o Sr. Frederico Amaral, encerrou a reunião após não haver mais considerações 

agradendo aos presentes. 

  

Sem mais manifestações dos conselheiros, a reunião foi encerrada às 16:32h. 

 

 

 

ENCAMINHAMENTOS 

 Realização de documento propositivo junto a reunião do Comitê de Enfrentamento a 

COVID 19.  

 

 

 

Assinaturas: 

                                        _______________________________ 

                                                   Ana Luiza Rezende- EMATER  
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                                        _______________________________ 

                                                   Angelo Luiz Resende  

     SECULT 

 

 

 

 

                                        ________________________________ 

                                                        Ariane Vilhena 

     SEBRAE 

 

 

                                        _________________________________ 

                                                         Arnaldo Correa  

SEDE 

 

 

_______________________________ 

                                                          Douglas Cabido 

SEDE 

 

                                          ________________________________ 

                                                             Duda Torres 

FEDERAMINAS 

 

________________________________ 

                                                   Eduardo Silva da Silveira 

                                                                    SEF 

 

 

________________________________ 

                                                       Fernanda Prado 

                                                                SEDE 

 

 

 

________________________________ 

                                                      Frederico Amaral 

SEDE 

 

 

________________________________ 

                                                         Gabriel Tavares  

JUCEMG 

 

 

_____________________________ 

                                                         Geraldo Magela 

                                                                 OCEMG 
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________________________________ 

                                                               Gilson Sales 

                                                                  SEAPA 

 

 

 

________________________________ 

                                                         Guilherme Friche 

                                                               SEMAD 

 

 

 

 

________________________________ 

                                                   Gustavo Henrique Alves 

                                                                 ABRASEL 

 

________________________________ 

                                                         Helvécio Siqueira Braga 

                                                           FECOMÉRCIO 

 

 

                                         _______________________________ 

                                                              Ivan Tavares  

                                                                      SES 

 

                                     ___________________________________ 

                                                   Joel Henrique de Souza 

                                                                  CDL-BH 

                                      

                                     

                                      _____________________________________ 

                                                                Lucas Pitta 

           CDL-BH 

 

                                        _____________________________________ 

                                                              Luciano Medrado  

                                                                     FETCEMG 

 

 

                                        ______________________________________ 

                                                             Marcelo de Souza 

                                                                        CDL-BH 

 

 

                                        ______________________________________ 

                                                         Marco Brasilusa 

                                                                    CDL-BH 
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                                          _____________________________________ 

                                                            Maria Eneila de Loiola  

                                                                       SEDE 

  

 

                                            _____________________________________ 

                                                                 Mariana Victoria 

                                                                            SEDE 

 

 

 

                                            _____________________________________ 

                                                                Nair Andrade 

                                                                      AC/MINAS 

  

 

                                          _____________________________________ 

                                                             Rita de Cássia Andrade 

                                                                         FCDL 

 

 

                                          _____________________________________ 

                                                                Rodrigo Matias 

                                                                    SEPLAG 

 

 

                                          _____________________________________ 

                                                             Rosendo Magela 

                                                                       CRA 

 

 

                                          _____________________________________ 

                                                              Thadeu Neves 

                                                                       FIEMG 

 

                                     


