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Ata referente à XXIV Assembleia Geral FOPEMIMPE 

Data: 02/09/2021 Local: Plataforma Google Meet, via link 

https://meet.google.com/bre-gqje-yhh 

• Apresentação da Política Nacional de Apoio e Desenvolvimento das Micro e 
Pequenas Empresas pelos coorderadores responsáveis: 

 Sr. Leonardo Reis – OCB  
           Sr. Antônio Everton – CNC 
           Sr. Henrique Reichert – Ministério da Economia   

• Encaminhamentos do Fopemimpe junto ao Comitê do Fórum Nacional  

      Acões e resultados dos Eixos Temáticos do Fopemimpe 
      Capacitação  
      Compras Governamentais  
      Inovação e Tecnologia  
      Crédito 

• Demais assuntos e considerações dos Conselheiros 

 

PARTICIPANTES (ORDEM ALFABÉTICA) 

Alessandro Chaves – SEBRAE/MG 
Ana Luiza Rezende - EMATER  

Alysson Guimarães - CDL/BH 
Antonio Everton - CNC 

Angelo Luiz Resende - SECULT 

Arnaldo Correa – SEDE 

Diogo Fernandes- SEDE 

Duda Torres -FEDERAMINAS 

Eduardo Silva da Silveira – SEF  

Edvar Campos – A/C Minas 

 Fabiana Fontes -SEPLAG 

Felipe Moura - SEDESE 

Frederico Amaral – SEDE  

Gabriel Tavares – JUCEMG 

Geraldo Magela – OCEMG  

Gilson Sales - SEAPA  

Guilherme Almeida - FECOMÉRCIO 

Guilherme Friche - SEMAD 

Gustavo Henrique Alves – Abrasel  

Helvecio Siqueira Braga - FECOMÉRCIO 
Henrique Reichert - Ministério da Economia 

João Vitor Braga – SEDE 

Juliana Mancini – OAB/MG 

Leonardo Meira Reis- OCB 

Lucas Pitta –CDLBH 

Luciano Medrado – FETCEMG/SETCEMG 

Marcelo Souza e Silva - CDLBH 

Maria Eneila de Loiola – SEDE 

Mariana Victoria – SEDE 
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Matheus Daniel - Abrasel 
Nair Andrade – A/C Minas 

Pollyana Marques – SEBRAE/MINAS 

Rhaimá Costa - FIEMG 

Renato Mathozinhos – INDI 

Vinícius Carlos - FCDL 

ASSUNTOS TRATADOS 

No dia 02 (dois) do mês de setembro de 2021, das 14:08h às 15:49h, no espaço virtual através 

da plataforma Google Meet no link https://meet.google.com/bre-gqje-yhh , realizou-se a 

XXIV 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, que compõem a            Assembleia do Fopemimpe, 

conforme descrito acima. 

(I) A reunião foi aberta pelo Sr. Fredrico Amaral – Superintendente de Desenvolvimento de 

Potencialidades Regionais - SEDE, dando as boas-vindas aos presentes e agradecendo a 

presença de todos, ressaltando a importância do trabalho de auxílio ao Micro e Pequeno 

Empreendedor. (II)O Sr. Frederico (SEDE) concedeu a palavra para Sra. Eneila (SEDE), que 

iniciou sua fala, destacando o aceite de todos os presentes aos termos da última Ata transcrita 

da Assembleia FOPEMIMPE do presente ano corrente, bem como se dedicou a ler a pauta da 

Assembleia: 

• Apresentação da Política Nacional de Apoio e Desenvolvimento das Micro e 

Pequenas Empresas pelos coorderadores responsáveis: 

Sr. Leonardo Reis – OCB  

           Sr. Antônio Everton - CNC 

Sr. Henrique Reichert – Ministério da Economia   

• Encaminhamentos do Fopemimpe junto ao Comitê do Fórum Nacional  

• Acões e resultados dos Eixos Temáticos do Fopemimpe 

• Capacitação  

• Compras Governamentais  

• Inovação e Tecnologia  

• Crédito 

Demais assuntos e considerações dos Conselheiros: 
 

(III) Após leitura da Ata, a Sra. Maria Eneila (SEDE) transpassou a palavra para o Sr. Leonardo 

Meira, da Organização das Cooperativas do Brasil – OCB e Coordenador Privado do Comitê 

Temático da Política Nacional  do Fórum Permanente das MPEs do Ministério da Economia, 

que iniciou seu discursso cumprimentando os presentes, e deu início à apresentação sobre a 

“Construção da Política Nacional de Apoio e Desenvolvimento das MPEs – PNADEMPE”,  

cujo foco foi a apresentação de uma minuta de Decreto Presidencial, que tem a finalidade de:  
  

https://meet.google.com/bre-gqje-yhh
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I – orientar e harmonizar os programas, projetos, ações e iniciativas em todos os três níveis 

federativos da Administração Pública direta e indireta, dos Serviços Sociais Autônomos, de 

entidades paraestatais e privadas que impactem no ambiente das Microempresas e das 

Empresas de Pequeno Porte.  

  

II - promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas 

empresas, por meio da estruturação de eixos estratégicos, e da articulação e incentivo ao 

empreendedorismo como elemento mobilizador da economia e desenvolvimento do país.    

escopo, pretende fomentar o desenvolvimento das micro e pequenas empresas brasileiras, 

apresentando-se como uma política abrangente a multiplicidade de atuações das MPEs. (IV) 

Finalizada a apresentação do Sr Leonardo Meira, a palavra foi concedida ao Sr. Antonio 

Everton, da Confederação nacional do Comércio – CNC e também  Coordenador Privado do 

Comitê Temático da Política Nacional  do Fórum Permanente das MPEs do Ministério da 

Economia, que relatou o seu orgulho pela capacidade intelectual dos demiais responsáveis pela 

construção da Minuta do Decreto Presidencial do PNADEMPE, e destacou a efetividade que 

esse Decreto, se vigente, terá na rotina das MPEs brasileiras, consubstanciando sua fala, 

demonstrando uma análise histórica sobre as legislações vigentes a realidades MPEs 

brasileiras.  (V) Encerrado seus apontamentos, a palavra foi destinada ao Sr. Henrique 

Reichert, do Ministério da Economia, e  Coordenador Público no Comitê Temático da Política 

Nacional  do Fórum Permanente das MPEs do Ministério da Economia onde, após efetuar seus 

cumprimetos aos presentes, ratificou a importância da Política Nacional de Apoio e 

Desenvolvimento as MPEs, salientando sobre a estruturação de um novo sistema organizado, 

que se aplicará a mudar a forma de Governança, e que permitirá avaliar as ações e benefícios 

reais a atinentes as MPEs, e finalizou suas considerações cientificando que a pretensão quanto 

a apresentação do referido Decreto, ocorrerá no mês de Outubro do ano corrente. (VI) 

Retomando a palavra, a Sra. Maria Eneila (SEDE) abriu espaço para dúvidas, ao qual, o Sr. 

Luciano Medrado (FETCEMG) requereu a palavra, e manifestou sentir falta na explanação, 

quanto a três aspectos atrelados a realidades das micro e pequeas empresas brasileiras: (a) 

Abragência para a internacionalização das MPEs; (b)A desiguladade que as MPEs sofrem, ao 

que diz respeito a Logística para distribuição de seus produtos; (c) A empregabilidade 

realizada pelas MPEs, destacando a CLT, como regente das contratações, mas que, para o 

futuro cenário pretendido para as MPEs, parece não estar o Decreto, contemplando uma 

diferenciação no cenário jurídico trabalhista ora vigente. (VII) Tomando a palavra para os 

devidos esclarecimentos suscitdos, o Sr. Leonardo Meira Reis (OCB) e Coordenador Privado 

do Comit6e Temático da Política Nacional, respondeu ao Sr. Luciano Medrado (FETCEMG), 

explicando, inicialmente,  o processo legislativo de um Decreto Presidencial, e, logo após, fez 

menções a determinados dispositivos da minuta do Decreto Presidencial, que abarcaria os 

questionamentos pretendidos pelo mesmo referente a Internacionalização das MPEs. 

Corroborou sua fundamentação, cientificando que, sobre tal tema, houve a participação direta 

de representantes da Confederação Nacional das Indústrias (CNI). Em relação as dúvidas sobre 

a Logística e a Empregabilidade, o Sr. Leonardo Meira (OCB), salientou sobre a generelidade 

da  Política Nacional de Apoio e Desenvolvimento das MPEs, e destacou quanto a não 

possibilidade de especialização de cada área pela política pública em debate, haja vista que a 

devida discussão segmentada, deverá ocorrer de forma infraconstitucional, tendo em vista, até, 

a devida celeridade legislativa que o Decreto Presidencial como característica. (VIII) 

Devidamente explicado sobre os pontos questionados, a palavra foi transmitida para o Sr. 

Geraldo Magela (OCEMG), que pediu a inscrição da palavra para explanar seu pensamento 

referente a Política Naconal de Apoio e Desenvolvimento as MPEs, onde, as orientações que 

virão do Fórum Nacional, serão importantes para nortear também, determinadas orientações 

teméticas que deverão ser apresentadas pelos Fóruns Estaduais,e, deste modo, oferecer uma 

maior efetividade quanto a construção de políticas públicas, projetos e ações a serem realizadas 
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a favor das MPEs. (IX) Não havendo mais outras considerações a serem apresentadas pelos 

presentes, a Sra. Maria Eneila (SEDE), agradeu a participação dos senhores Leonaro Meira, 

Henrique Reichert e do Sr. Antonio Everton Jr., realçando a importancia quanto ao 

relacionamento existente entre as entidades participantes do FOPEMIMPE, e os convidou a 

permanecerem na Assembleia, de acordo com suas respectivas manifestações de vontade e 

interesse. (X) Dando andamento a pauta, a Sra. Maria Eneila (SEDE), avançou na descrição 

da Pauta, visando apresentar os Eixos Temáticos realizados pelo FOPEMIMPE, começando 

os seus esclarecimentos, discorrendo sobre o Eixo Temático de Capacitação do Projeto 

“Falando Direito para Pequenos Negócios”, apresentado em parceria com a OAB/MG, 

através da advogada presente na Assembleia, Dra. Juliana Mancini, cujo objetivo é explicar 

conteúdo jurídicos que fazem parte da rotina das MPEs. Assim, detalhou a quantidade dos 

nove vídeos publicados, dos quinze vídeos totais a serem elaborados, apresentando, além da 

quantidade de visualizações alcançadas em cada um dos vídeos publicados, estratégias que 

estão sendo utilizadas coma parceria do BDMG, com o objetivo de aumentar a quantidade de 

MPEs interessadas pelo conteúdo específico. (XI) Dentro da mesma temática, no Eixo de 

Compras Governamentais a fim de expor os resultados do Acordo de Cooperação Técnica 

(ACT) existente entre a SEDE x SEPLAG x SEBRAE, a Sra. Maria Eneila (SEDE), expôs a 

realização do Webinário: “Como comprar das Licitações do Estado”. Um evento on-line, 

realizado durante quatro dias, que foi realizado pela Seplag exclusivamente para as empresas 

mineiras, e os resultados obtidos concernetes as inscrição via Sympla, e as visualizações por 

cada dia do evento. (XII) Em continuação, a Sra. Maria Eneila (SEDE) adentrou na 

apresentação do Eixo Temático, “Crédito”, e cientificou os presentes quanto a elaboração da 

minuta do Projeto de Lei referente ao Fundo Garantidor de Crédito, elaborado pelo Conselho 

do FOPEMIMPE, e que se encontra tramitando perante a Assembleia Legislativa do Estado 

de Minas Gerais (ALMG). (XIII) Aproveitando a temática em debate, a palavra foi requerida 

pelo Sr. Geraldo Magela (OCEMG), que explicitou a historicidade da construção do PL do 

Fundo Garantidor, cientificando que o projeto de lei, apresentado sob autoria do Sr. Deputado 

Antonio Carlos Arantes, atualmente encontra-se para Parecer na Comissão de Constituição e 

Justiça (CCJ – ALMG), sendo o  relator, o Sr. Deputado Estadual Zé Reis, e que, a pretensão 

do FOPEMIMPE, é de que o Projeto de Lei seja aprovado ainda no corrente ano, devido o 

caráter emergente dos impactos negativos causados pela Pandemia, e a devida efetividade que 

será aplicada as MPEs mineiras. (XIV) Após tais considerações, a Sra. Maria Eneila (SEDE), 

apresentou os resultados do Eixo Temático de Inovação e Tecnologia, confirmando aos 

presentes, quanto aos debates realizados entre a SEDE x SEFAZ x SEBRAE, com o intuito de 

criar alternativas a respeito do Cálculo DIFAL, que existe na cobrança de ICMS entre os 

Estados Federativos, informou que essa pauta o Sebrae Minas ficou de encaminhar para o 

Sebrae nacional a fim de realizar discussões e promover uma solução à nível nacional. XV) 

Em curso, ainda dentro do Eixo Temático de Inovação e Tecnologia, a Sra. Maria Eneila 

(SEDE), apresentou sobre a parceria com o Ministério da Economia para  fase do projeto Piloto 

de Transformação Digital para as MPEs do Programa Brasil Mais. O projeto piloto de 

Transformação Digital do Programa Brasil Mais, tem por objetivo aumentar a competitividade 

através da digitalização de setores como a indústria, comércio e serviços. Depois de pilotar a 

metodologia em Minas Gerais e São Paulo, o projeto será escalonado em 2022 a nível nacional 

e o Senai e Sebrae serão mais uma vez as entidades executoras.  

 Finalizando suas considerações ao tema, a Sra. Maria Eneila (SEDE) relatou, também, sobre 

o Projeto Piloto Brasil + para credenciamento de startups mineiras, para o fornecimento de 

soluções tecnológicas de transformação digital para MPEs. Informou ainda que dentro do Eixo 

temático de Inovação e tecnologia, evidenciou quanto a possibilidade de que seja consumada 

uma parceria de capacitação, entre a SEDE e a empresa americana AMAZON, quanto a 

capacitação para a digitalização das MPEs. (XVI) Finalizando as apresentações concernentes 

as ações do FOPEMIMPE, a sra. Maria Eneila (SEDE), apresentou as diversas outras ações 
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Assinaturas:  

 

 

 

Alessandro Chaves 

SEBRAE 

 

 

 

               Alysson Guimarães 

                         CDLBH                                     

 

 
   Ana Luiza Rezende  
           EMATER 

 
 

 

Angelo Luiz Resende 
SECULT 

 

 

 
Antônio Everton  

CNC 

 

 

Arnaldo Correa 
SEDE 

 

 

 

realizadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico -  SEDE, junto ao Fórum 

Nacional de Brasilia, demonstrado oito ações, que adviram do relacionamento existente com 

o Fórum Nacional.  (XVII) Derradeiramente, foi aberta a palavra para as considerações finais 

dos presentes interessados, sendo transmitida a palavra para a Dra. Juliana Mancini, advogada 

do Programa “Falando Direito para Pequenos Negócios”, que destacou gratidão na construção 

do programa, através de uma abordagem simplificada com temáticas do dia a dia dos pequenos 

negócios, e, finalizou, mencionando a possibilidade quanto a existência de novos projetos, que 

poderão surgir graças ao Programa elaborado em parceria com a pela Secretária de Estado de 

Desenvolvimento Econômico -  SEDE. 

 

 

Não havendo mais considerações a serem apresentadas entre os presentes, a sra. Maria Eneila 

(SEDE), emcerrou a Assembleia as 15:49hs.  
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Diogo Fernandes 

SEDE 

 

 

 

Duda Torres 

FEDERAMINAS 

 

 

 

Eduardo Silva da Silveira 

SEF 

 

 

Edvar Campos 
AC Minas 

 

 

 

Fabiana Fontes 
SEPLAG 

 

 

 

Felipe Moura 
SEDESE 

 

 

 

 
Frederico Amaral 

SEDE 

 

 

Gabriel Tavares 
JUCEMG 

 

 

 

Geraldo Magela 

OCEMG 

 

  

Gilson Sales  

SEAPA 
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Guilherme Almeida 

FECOMÉRCIO 

 

 

 

 

 
Guilherme Friche 

SEMAD 

 

 

 

 
Gustavo Henrique Alves 

ABRASEL 

 

 

Helvécio Siqueira Braga 
FECOMÉRCIO 

 

 

 

Henrique Reichert 

Ministério da Economia 

 

 

 

 

João Vitor Braga 

SEDE 

 
 

 

Juliana Mancini 

OAB/MG 

 
 

 

Leonardo Meira - OCB 
 
 
 

 

Lucas Pitta 
CDL-BH 
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Luciano Medrado 
FETCEMG 

 

 

 

Marcelo de Souza 
CDL-BH 

 

 

 

Matheus Daniel 

ABRASEL 

 

 

Maria Eneila de Loiola  

SEDE 

 

 

 

Mariana Victoria 
       SEDE 

 

 

 

Nair Andrade 

AC/MINAS 

 

 

 

Pollyana Marques 

SEBRAE 

 

 

________________________________________ 

 

Rhaimá Costa 

FIEMG 

 

 

Renato Mathozinhos 

INDI 

 

 

 

 

Vinícius Carlos 
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