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Ata referente a XX Assembleia do FOPEMIMPE 2019  
Data: 21/10/2019 Local: 8º andar da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, 
localizada na Rod. Papa João Paulo II, 4001 - 
Serra Verde, Belo Horizonte - MG, 31630-900 

Assunto:  Apresentação dos resultados Fopemimpe, apresentação do programa Minas Livre para 
Crescer, assuntos sugeridos pelos membros Fopemimpe. 
 
 

PARTICIPANTES (ORDEM ALFABÉTICA) 
ACMINAS – Nair Andrade 
CDL/BH – Lucas Pitta 
EMATER – Ana Luiza Resende 
FECOMÉRCIO - Helvécio Siqueira Braga 
FCDL - Vinícius Carlos 
IDENE- Guilherme Augusto Duarte 
JUCEMG – Gabriel Medeiros Tavares 
OCEMG - Geraldo Magela 
SEDE - Douglas Cabido, Maria Eneila Loiola, 
Juliana Morais Pereira, Arnaldo Correia da 
Silva, Marianna Victoria 
SES – Ian Sager Queiroz 
SEF - Eduardo Silva 
SECULT – Angelo Luiz Rezende 
SEMAD – Flávia Maria Maquiné 
SEPLAG – Tavane F. das Chagas 
SEGOV – Alexandre Augusto Carneiro 
 

 

ASSUNTOS TRATADOS 
No dia 21 (vinte e um) do mês de outubro de 2019, na Sala 06, 8º andar do Prédio Gerais da Cidade 
Administrativa Presidente Tancredo Neves, sede 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 XX Assembleia 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, Secretaria de Estado de Fazenda – 
SEF, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMADE, 
Secretaria de Estado de Governo – SEGOV, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – 
SEPLAG, Secretaria de Estado de Saúde – SES, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo – 
SECULT, Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais – IDENE, Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG, Empresa de Assistência Técnica e Extensão 
Rural do Estado de Minas Gerais – EMATER MG, Organização das Cooperativas do Estado de 
Minas Gerais – OCEMG, Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de Minas Gerais 
– FCDL, Câmaras de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte – CDL BH, Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais – FECOMÉRCIO MG, Associação Comercial 
de Minas Gerais – AC Minas. O Superintendente de Potencialidades Regionais da SEDE - Douglas 
Cabido, presidiu a reunião e abriu o evento apresentando o histórico 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.  
Em seguida solicitou que cada membro se apresentasse. Na sequência deu continuidade à pauta do 
encontro introduzindo o tema referente ao Circuito Mineiro de Oportunidades e Negócios, informou 
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que foram realizadas 22 edições do Circuito Mineiro de Compras Sociais (CMCS), e, em função 
dos resultados, o seu escopo foi ampliado para outros segmentos. No dia 15/10 o Governador 
Romeu Zema fez o lançamento do novo nome para Circuito Mineiro de Oportunidades e Negócios. 
Destacou a importância das parcerias locais, tais como: SEBRAE, FIEMG, IDENE, EMATER para 
a realização das edições do Circuito, e em seguida apresentou o panorama exitoso dos resultados da 
feira Superminas Foodshow 2019. Informou ainda, que a última edição do CMON de 2019 será no 
município de Araçuaí no dia 12 dezembro. A Diretora de Pequenos Negócios e Cooperativismo - 
Eneila Loiola, ressaltou a importância da Superminas para os empreendedores atendidos pelo 
Circuito, onde 100% dos 45 empreendimentos fizeram prospecções de negócios. Mencionou ainda, 
que será realizada uma pesquisa de aferição de resultados com os 45 empreendimentos atendidos no 
mês de dezembro/2019. O Superintendente de Potencialidades Regionais (SEDE) – Douglas Cabido 
destacou a importância do evento para a agricultura familiar e seus negócios, foi mencionado o 
destaque do Supermercado Verdemar na negociação com este público, que tem perfil para absorção 
deste tipo de produto. Geraldo Magela (OCEMG) pontuou a necessidade de aumento dos resultados 
positivos e de mover para novos desafios, verificando o motivo da parte não exitosa. Ele ainda 
ressaltou que as entidades, como um todo, estão muito comprometidas quando o assunto é 
capacitação e treinamento. Em seguida Douglas fez menção à construção do projeto de Mentoria 
para Pequenos Negócios, ainda em desenvolvimento, e deu uma breve explicação sobre os objetivos 
e principais estratégias. Marianna Victoria, da Diretoria de Pequenos Negócios e Cooperativismo, 
completou a fala de Douglas ressaltando a importância da confiança estabelecida entre as empresas 
âncoras e os pequenos fornecedores que têm a oportunidade de apresentar seus produtos no 
Circuito, bem como sobre a importância das estratégias para o serviço de mentoria descritos no 
projeto. Logo em seguida, Geraldo Magela (OCEMG), propôs maior envolvimento das entidades e 
a abertura de novos caminhos para que os pequenos negócios e as cooperativas tenham a 
oportunidade de comercializarem seus produtos em feiras de negócios, como a Superminas, na 
Semana do Café, por exemplo. Douglas ressaltou que já existem conversas adiantadas com a 
FIEMG no sentido da abertura de novos segmentos a serem contemplados pelo Circuito. 
Sobre os resultados obtidos até o momento, Douglas Cabido ressaltou o evento realizado pela 
SEDE, a pedido da empresa AMBEV, onde mais de 100 empreendedores locais participaram de 
rodadas de negócios e todos passaram a integrar o cadastro de fornecedores da empresa. Foi dito, 
ainda que este tipo de evento é o que a Secretaria entende como boa demanda e há possibilidades de 
serem realizadas iniciativas como estas com as empresas Ferrero do Brasil e Verallia. 
Na sequência,  Douglas Cabido (SEDE) mencionou os efeitos da missão holandesa que aconteceu 
em Minas Gerias no mês de junho/19, onde foram visitados polos de produção nas regiões Norte e 
Sul do estado. Como desdobramento haverá novo retorno em março de 2020 com compradores 
holandeses, bem como a realização de consultoria de gerenciamento de solo e combate biológico no 
Sul de Minas. O objetivo é fechar contratos de exportação de produtos apoiados no tripé da 
sustentabilidade (ecológica, social e laboral). Douglas Cabido (SEDE) informou sobre o termo de 
cooperação firmado entre SEDE, SEAPA, OCEMG, SEBRAE, EMATER, UNICAFES e 
FETAEMG que consiste na conjunção de esforços para implementar ações que visam fomentar o 
desenvolvimento da agricultura familiar do Estado de Minas Gerais, por meio do fortalecimento do 
tecido empresarial, da governança local, regional, bem como da organização produtiva e garantir o 
aprimoramento dos pequenos negócios rurais, associados ou não às cooperativas. Geraldo Magela 
(OCEMG) pediu a palavra para valorizar e atribuir importância a tal iniciativa. 
Douglas Cabido (SEDE) seguiu a reunião mencionando sobre a parceria que a SEDE está 
construindo com o IDENE, passando a palavra para Guilherme Augusto (IDENE) que destacou o 
objetivo da parceria é de preparar e potencializar as compras governamentais nos municípios de 
atuação do IDENE, favorecendo o fortalecimento dos produtores locais, através do estímulo das 
prefeituras a realizarem compras desses produtores , bem como capacitá-los a estarem aptos a 
venderem para o poder público. Gabriel Tavares (JUCEMG) enxerga a possibilidade de atuar nessa 
parceria através das Salas Mineiras do Empreendedor. Ana Luiza (EMATER) destacou a 
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necessidade de melhorar os editais licitatórios das prefeituras porque os pequenos produtores não 
têm capacidade logística de entrega e acabam perdendo a concorrência no processo para 
fornecedores de outros estados da federação. Helvécio Siqueira (FECOMÉRCIO) apontou a 
necessidade de capacitação com relação à prestação dos serviços dos pequenos negócios em relação 
às compras públicas. 
Em seguida Douglas Cabido (SEDE) apresentou os resultados do setor de artesanato, destacando a 
geração de valor, renda e emprego do setor, que tem grande representatividade no estado. 

Para finalizar, Douglas Cabido (SEDE) apresentou o Programa Minas Livre para Crescer que tem 
como objetivo tornar Minas Gerais o estado mais livre para se empreender do Brasil. Por meio de 
ações com foco na Liberdade Econômica, serão propostas medidas, em consonância com as 
políticas oriundas do Governo Federal, que tornem o ambiente de negócios mais favorável ao 
empreendedorismo e que estabeleçam garantias ao livre mercado em Minas Gerais. Informou 
acerca da elaboração do Decreto referente ao Grupo de Trabalho Minas Livre para Crescer que tem 
como objetivo propor medidas relativas à desburocratização, à simplificação e à garantia da livre 
iniciativa no Estado. Apresentou o fluxograma do GT da Liberdade Econômica e a Matriz de 
Procedimentos e destacou mais uma vez que o Programa Minas Livre Para Crescer, atuará no 
desenvolvimento de ações e medidas que estabeleçam garantias ao livre mercado em Minas Gerais.  
Eneila Loiola (SEDE) sugeriu realização do lançamento do Programa Minas Livre para Crescer 
com a participação dos 853 municípios ou grande maioria, bem como a apresentação do Case de 
Sucesso do Prefeito de Esteio-SC, a fim de que possa sensibilizar aos presentes quanto a 
implementação imediata da Lei 13.874 Liberdade Econômica nos respectivos municípios. Geraldo 
Magela (OCEMG) pediu a palavra para destacar a importância da participação das entidades na 
construção e votação do novo plano diretor de Belo Horizonte, que está em discussão na Câmara 
Municipal, pois o mesmo pode ter impacto direto nas micro e pequenas empresas. 

DOCUMENTOS ANEXOS 
- Lista de presença; 

SUGESTÕES E DEMANDAS 

INSTITUIÇÃO DESCRIÇÃO VERIFICAÇÃO 
E PRAZO 

OCEMG 

Informou sobre a Semana Internacional do Café e da possibilidade 
do Circuito Mineiro de Oportunidades e Negócios para esta cadeia 
produtiva e sugeriu verificar a possibilidade com as entidades 
realizadoras do evento para a inclusão desta parceria.  
Propôs maior envolvimento das entidades e a abertura de novos 
caminhos para que os pequenos negócios e as cooperativas tenham a 
oportunidade de comercializarem seus produtos em feiras de 
negócios promovidos por estas. 
Participação das entidades na construção e votação do novo plano 
diretor de Belo Horizonte, que está em discussão na Câmara 
Municipal, pois o mesmo pode ter impacto direto nas micro e 
pequenas empresas. 

 

EMATER 

Destacou a necessidade de melhorar os editais licitatórios das 
prefeituras porque os pequenos produtores não têm capacidade 
logística de entrega e acabam perdendo a concorrência no processo 
para fornecedores de outros estados da federação.  

 

FECOMÉRCIO 
Necessidade de capacitação com relação à prestação dos serviços dos 
pequenos negócios em relação às compras públicas.  
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JUCEMG Sugeriu a participação das Salas Mineiras na parceria SEDE/IDENE  
SUGESTÃO DE PAUTA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 

1)  
PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: A definir 
Horário: A definir 
Local: A definir 

 

Assinaturas: 
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_________________________________ 
SEF 

 
__________________________________ 

SECULT 
 

__________________________________ 
SEMAD 

 
____________________________________ 

SEPLAG 
 


