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Ata referente a 2ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo Fopemimpe - 2020  
Data: 11/05/2020 Local: De forma Virtual /Covid-19 

https://meet.google.com/ysz-gmeg-qvd 
Assunto:  Apresentação do Plano Minas Consciente; Aprovação do Regimento Interno; 
Monitoramento Minas Livre para Crescer; Demais assuntos de interesse dos Conselheiros. 

  
PARTICIPANTES (ORDEM ALFABÉTICA) 

FECOMÉRCIO - Helvécio Siqueira Braga 
INDI - Claudio Domingos de Souza 
SEPLAG – Fabiana  
FCDL - Rita de Cássia A. Lorenzo 
JUCEMG – Gabriel Medeiros Tavares 
SEDE - Douglas Cabido, Maria Eneila Loiola, 
Juliana Morais Pereira, Arnaldo Correia da Silva, 
Marianna Victoria 
SEF - Eduardo Silva 
SEAPA – Gilson de Assis 
FETCEMG – Luciano Medrado 
FIEMG – Tadeu Tolentino Neves 
ABRASEL – Gustavo Henrique Alves 

 

ASSUNTOS TRATADOS 

No dia 11 (onze) do mês de Maio de 2020, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária do Conselho 
Deliberativo do Fórum Permanente Mineiro das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – 
FOPEMIMPE, através do link: (https://meet.google.com/ysz-gmeg-qv), em virtude do Decreto nº 
47.886, de 15 de março de 2020, que dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de 
enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, da epidemia de doença 
infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), conforme situação de 
emergência de saúde pública declarada pelo Decreto NE nº 113, de 12 de março de 2020. A Reunião 
contou com a presença de órgãos governamentais e entidades privadas que compõem o Conselho: 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SEDE, Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG,  Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas 
do Estado de Minas Gerais – FCDL, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado 
de Minas Gerais – FECOMERCIO MG, Federação das Empresas de Transportes de Carga do Estado 
de Minas Gerais – FETCEMG,  Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG, 
Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento –Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais - SEAPA, Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão de Minas Gerais - SEPLAG, Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de 
Minas Gerais - INDI -  e Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – ABRASEL. O 
Subsecretário de Desenvolvimento Regional da SEDE senhor  Douglas Cabido, presidiu a reunião e 
abriu apresentando relatório do Status do Programa Minas Livre para Crescer, as proposições 
apresentadas pela FIEMG e OCEMG, bem como o retorno dado a cada solicitação dentro do 
programa, tendo ACEITE de algumas propostas e observando que o que ainda não teve retorno, está 
sendo analisado dentro do cronograma do programa Minas Livre, Douglas Cabido informa que a 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -  SEMAD encaminhará até 
a próxima semana, perspectiva de mais de seiscentas atividades dispensadas de alvará, em seguida o 
senhor Rodrigo Mascarenhas Subsecretário de Estado de  Ciência Tecnologia e Inovação de Minas 
Gerais falou sobre a importância e o excelente trabalho de desburocratização realizado pelo 
programa Minas Livre para Crescer, marcando a melhora dos prazos e a agilidade aos processos 
havendo ainda um cuidado para não criar novas burocracias, informou ainda o trabalho que está 
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sendo desenvolvido na sua pasta criando novas tecnologias para atuação em todas as áreas utilizando 
o Minas Livre e ferramentas tecnológicas, tratando-se de um momento onde as entidades devem se 
reinventar. Na sequência o Subsecretário Douglas Cabido apresentou o Programa Minas Consciente, 
agradecendo a contribuição das entidades na construção desse programa e pelo trabalho de 
divulgação que estão desempenhando. O Minas Consciente pretende orientar a retomada segura das 
atividades econômicas nos municípios do estado. Neste sentido, o programa agrega dados 
econômicos, mas principalmente dados de saúde pública para orientar uma tomada de decisão 
responsável, segura e consciente.  A proposta criada por meio das Secretarias de Desenvolvimento 
Econômico (SEDE) e de Saúde (SES-MG) sugere a reabertura gradual de comércio, serviços e 
outros setores o plano agrega dados econômicos e de saúde pública que resultam em protocolos e 
orientação para que as prefeituras possam tomar a decisão “responsável, segura e consciente”. As 
atividades econômicas são divididas em quatro “ondas” (verde – serviços essenciais; branca – baixo 
risco; amarela – médio risco; vermelha – alto risco) sendo necessária a adesão por parte das 
prefeituras. O senhor Luciano Medrado da Federação das Empresas de Transportes de Carga do 
Estado de Minas Gerais – FETCEMG, manifestou total apoio ao programa, o senhor Helvécio da 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais – FECOMERCIO 
MG, observou a necessidade de uma maior divulgação do programa para os municípios com o 
objetivo de melhorar o comportamento da população, em seguida o senhor Gilson de Assis da 
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais - SEAPA, informou 
sobre o trabalho que está sendo realizado entre SEAPA, SEDESE e SEE, voltado para Agricultura 
Familiar. Na sequência, o senhor Douglas Cabido passou a palavra para senhora Maria Eneila de 
Loiola, que apresentou uma nova possibilidade de realização do  Circuito Mineiro de Oportunidades 
e Negócios – CMON, que de acordo com alinhamento feito com a  associação Mineira de 
Supermercados – AMIS, ocorrerá em 2020 de forma online, tantos os workshop’s de capacitação, 
quanto os encontros de negócios. Neste sentido, será realizado o “piloto” ainda no mês de 
junho/2020, para que possa ser avaliado e ajustado, e que os demais encontros sigam o mesmo 
padrão até que se possa fazê-los de forma presencial. Douglas Cabido encerra a reunião, informando 
aos membros do Conselho que o Regimento Interno já avaliado e aprovado será encaminhado para o 
jurídico dando continuidade para sua publicação no Diário Oficial  

 

  
DOCUMENTOS ANEXOS 

 

SUGESTÕES E DEMANDAS 

INSTITUIÇÃO DESCRIÇÃO VERIFICAÇÃO 
E PRAZO 

SEDE Regimento Interno encaminhado para jurídico e publicação  

   

   
     

   
   

SUGESTÃO DE PAUTA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 
1)  

PRÓXIMA REUNIÃO 
Data: A definir 
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Horário: A definir 
Local: A definir 

 

Assinaturas: 
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