
Ata da 1ª Assembleia do Conselho do FOPEMIMPE de 2019 

 

• No dia 22 ( vinte e dois) do mês de julho de 2019, na Sala 06, oitavo andar da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, localizada na Rod. Papa João Paulo II, 
4001 - Serra Verde, Belo Horizonte - MG, 31630-900, realizou-se a I Assembleia de 2019 
do Conselho do Fórum Permanente Mineiro das Microempresas  e Empresas de 
Pequeno Porte – FOPEMIMPE. A Reunião contou com a presença de órgãos 
governamentais e entidades privadas que compõem o Fórum: Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico – SEDE, Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas 
Gerais – INDI, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA, Secretaria de Estado de 
Fazenda – SEF, Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG, Organização das 
Cooperativas do Estado de Minas Gerais – OCEMG, Federação das Empresas de 
Transporte de Carga do Estado de Minas Gerais – FETCEMG, Federação das Indústrias 
do Estado de Minas Gerais – FIEMG, Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do 
Estado de Minas Gerais – FCDL, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – 
ABRASEL. O Subsecretário de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDE,  Fernando 
Passalio, presidiu a mesa e abriu o evento destacando a importância do FOPEMIMPE, 
bem como relevância do papel de cada entidade participante no processo de Políticas 
Públicas para o universo das micro e pequenas empresas e de pequeno porte em prol 
do desenvolvimento do Estado. Fernando Passalio solicitou para que cada membro se 
apresentasse. Na sequência, o  Secretário Geral do FOPEMIMPE Douglas Cabido , fez a 
leitura da pauta do encontro e a contextualização do papel do FOPEMIMPE . Destacou 
as principais ações e resultados de 2019, tais como: Circuito Mineiro de Compras Sociais, 
os resultados do Artesanato Mineiro nas principais Feiras, além da nova articulação com 
o Sebrae Minas quanto ao convênio que será firmado para Desenvolvimento do Setor,  
e os resultados da missão Holandesa no Estado. Em seguida discorreu acerca da Medida 
Provisória n° 881/2019 ( MP da Liberdade Econômica) que tem como pilares a Presunção 
da liberdade do exercício da atividade econômica, Presunção da boa-fé e Intervenção 
mínima do Estado, a que alterou diversas providências quanto aos procedimentos 
estatais perante aos empreendedores, especialmente em relação aos pequenos 
negócios. Tais mudanças convergem com a dinâmica de atuação do Governo Estadual, 
que defende um ambiente cada vez mais livre para empreender e gerar negócios, sendo 
essa a principal bandeira do Governador Romeu Zema. Reforçou a resolução Nº 51, de 
11 de julho de 2019 a qual visa definir o conceito de baixo risco para fins da dispensa de 
exigência de atos públicos de liberação para operação ou funcionamento de atividade 
econômica, conforme estabelecido no art. 3º, inciso I, da Medida Provisória nº 881, de 
30 de abril de 2019. A OCEMG sugeriu a participação das entidades do FOPEMIMPE nos 
eventos do Circuito Mineiro de Compras Sociais – CMCS com o objetivo de gerar 
interlocução com os pequenos negócios e representatividade, iniciando o piloto em 
agosto/19 no município de Juiz de Fora. A SEAPA sugeriu a inclusão do Certifica Minas – 
o programa contribui para que os produtos agropecuários e agroindustriais tenham 
mais qualidade e sustentabilidade em seus sistemas de produção, proporcionando 
maior facilidade para a sua inserção competitiva nos mercados nacional e internacional, 
no Circuito Mineiro de Compras Sociais – CMCS. O Secretário Geral do FOPEMIMPE 
Douglas Cabido informou que será necessário realizar um trabalho que alinhe os 
procedimentos de órgãos e o comportamento de agentes públicos que atuem 



diretamente com os empreendedores; sobre Sensibilização de Entidades e Órgãos 
Locais. Fernando Passalio reforçou sobre a disseminação do Agente da Promoção da 
Liberdade Econômica e a relação com um canal de ouvidoria do Estado, a fim de evitar 
o não cumprimento da MP 881 nos municípios, da possibilidade da inclusão do Prêmio 
Prefeito Empreendedor categoria Liberdade Econômica. Informou ainda que a 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico via FOPEMIMPE fará a elaboração do 
documento marco da Liberdade Econômica. A JUCEMG sugeriu a realização de um 
evento de grande porte sobre a MP 881 promovido via FOPEMIMPE em parceria com a 
Redesim. A OCEMG anunciou sobre a composição e o trabalho integrado do Colégio de 
Representantes dos Contribuintes Mineiros, que tem como objetivo realizar estudos e 
análises da legislação tributária estadual e federal, propondo alternativas que visem a 
melhoria do ambiente de negócios, a desburocratização e uma maior segurança 
jurídica. Sugeriu que FOPEMIMPE tenha conhecimento sobre o documento. A FETCEMG 
informou sobre o movimento referente ao Planejamento e Desenvolvimento 
Microrregional nos municípios com impacto da atividade da mineração, destacou que o 
Instituto Brasileiro de Mineração - IBRAM , está liderando.  Sugeriu ainda, a participação 
do FOPEMIMPE no referido movimento, além da participação no projeto de Compra da 
Merenda Escolar na Agricultura Familiar. A FIEMG prontificou-se em fazer a interlocução 
com o Sindicato das Indústrias Extrativas de MG – SINDIEXTRA , em relação ao 
Planejamento e Desenvolvimento Microrregional quanto ao envio de informações para 
o FOPEMIMPE. O Secretário Geral do FOPEMIMPE Douglas Cabido retomou a palavra 
informando sobre a proposição de pauta para a próxima Assembleia do Conselho do 
FOPEMIMPE, bem como o envio referente a alteração do Regimento Interno do 
FOPEMIMPE para aprovação na próxima Assembleia. O Secretário Geral do Fórum 
Permanente Mineiro das Microempresas  e Empresas de Pequeno Porte – FOPEMIMPE, 
Sr. Douglas Cabido , lavrou a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por 
aqueles membros presentes a esta reunião. Belo Horizonte, 22 de julho de 2019. 
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