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Ata referente a 2ª reunião de 2019 do Conselho FOPEMIMPE  
Data: 11/10/2019 Local: FCDL – Federação das Câmaras de Dirigentes 

Lojistas, Av. Silviano Brandão, Nº 25 – Sagrada 
Família – Belo Horizonte - 31030-525 

Assunto:  Definição de pauta para a XX Assembleia Geral, apresentação dos resultados do 
Fopemimpe, apresentação do Programa Minas Livre Para Crescer, assuntos sugeridos pelos 
membros do Fopemimpe. 
  
 
 

PARTICIPANTES (ORDEM ALFABÉTICA) 
ABRASEL - Gustavo Henrique Alves  
FCDL - Vinícius Carlos, Rita de Cássia A. 
Lorenzo 
FECOMÉRCIO - Helvécio Siqueira Braga  
FETCEMG Luciano Medrado  
INDI - Cláudio Domingos  
OCEMG - Geraldo Magela  
SEDE –Douglas Cabido, Maria Eneila Loiola, 
Juliana Morais Pereira, Arnaldo Correia da 
Silva.  

 

ASSUNTOS TRATADOS 
No dia 11 (onze) do mês de outubro de 2019, na FCDL – Federação das Câmaras de Dirigentes 
Lojistas, Av. Silviano Brandão, Nº 25 – Sagrada Família – Belo Horizonte - 31030-525 realizou-se 
a Segunda reunião 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, Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais – 
OCEMG, Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de Minas Gerais – 
FETCEMG, Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de Minas Gerais – FCDL, 
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – ABRASEL. O Superintendente de Potencialidades 
Regionais – SEDE, o Senhor Douglas Cabido, presidiu a mesa e abriu o evento destacando a 
importância do FOPEMIMPE, bem como justificou o momento de transição da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econômico com a saída do Secretário o Senhor Manoel Vítor de Mendonça. 
Destacou a relevância do Circuito Mineiro de Compras Sociais e da mudança do nome para 
Circuito Mineiro de Oportunidade e Negócios, além dos resultados expressivos em 2019 
contemplando cerca de 320 pequenos negócios. Informou ainda que o mesmo será ampliado para 
outros setores da economia. Na sequência, o Senhor Geraldo Magela - OCEMG informou sobre a 
Semana Internacional do Café e da possibilidade do Circuito Mineiro de Oportunidades e Negócios 
para esta cadeia produtiva, sugeriu verificar a possibilidade com as entidades realizadoras do evento 
para a inclusão desta parceria. O Senhor Douglas Cabido - SEDE informou sobre a realização do 
Projeto de Encadeamento Produtivo do Café no Sul de Minas e que este público poderá ser perfil 
para a Semana Internacional do Café. Ressaltou ainda as o Programa de Artesanato, também na sua 
superintendência, e as ações realizadas em parceria com o Sebrae, tais como missões, participações 
em feiras e eventos além de capacitações. Destacou sobre a profissão do artesão, da importância da 
emissão da carteira que reconhece o ofício e tem abrangência em todo o Território Nacional, 
favorecendo diversos benefícios para esta categoria. Em seguida, o Senhor Geraldo Magela - 
OCEMG sugeriu incluir estas ações para o artesão em parceria com a Secretaria de Estado e Cultura 
e Turismo – SECULT. 
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O Senhor Douglas Cabido – SEDE informou sobre o lançamento do Programa Minas Livre para 
Crescer 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 sobre 
o Decreto do Grupo de Trabalho de Discussão da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica – 
GT de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre 
exercício de atividade econômica e dispõe sobre a atuação do Estado como agente normativo e 
regulador. O GT de Liberdade Econômica tem como finalidade promover estudos e sugerir 
medidas, visando a elaboração de legislação e demais atos normativos que estabeleçam garantias a 
livre iniciativa econômica e ao alinhamento das discussões do Fórum Permanente Mineiro das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – FOPEMIMPE, bem como a simplificação, redução 
da burocracia e a regulamentação quanto a atuação dos órgãos estaduais integrantes e membros 
participantes deste Grupo de Trabalho.  O Senhor Cláudio Domingos – INDI ressaltou a 
importância do Programa Minas Livre para Crescer por tratar profundamente a simplificação 
desburocratização, o Senhor Geraldo Magela - OCEMG também ressaltou a importância de discutir 
no GT da Liberdade Econômica o assunto sobre Energia Fotovoltaica. O Senhor Gustavo Henrique 
– ABRASEL – sugeriu que alguns Projetos de Leis fossem discutidos no FOPEMIMPE.    O 
Senhor Douglas Cabido – SEDE informou que atualmente tem uma equipe sob sua gestão que está 
atenta quanto aos Projetos de Leis, bem como o posicionamento dos mesmos através de elaboração 
de Notas Técnicas. Na sequência informou que as demandas para GT da Liberdade Econômica 
serão via entidades com o objetivo de acabar ou melhorar os procedimentos, seguindo o modelo da 
Secretaria de Fazenda.  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, 
criando, assim, condições para empreendedores mineiros se tornarem protagonistas no cenário 
nacional e internacional. Espera-se que MG seja o estado mais competitivo e fácil se empreender no 
Brasil. 

 
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. 
Sugeriu incluir ações para o Programa de Artesanato em parceria 
com a Secretaria de Estado e Cultura e Turismo – SECULT. 
Incluir no GT da Liberdade Econômica a discussão sobre o assunto 
de Energia Fotovoltaica. 

 

ABRASEL 
Sugeriu a inclusão de Projetos de Leis para discussão no 
FOPEMIMPE. 
 

 

SEDE Lançamento do Programa Minas Livre para Crescer e Decreto do  
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Grupo de Trabalho - GT da Liberdade Econômica 
SUGESTÃO DE PAUTA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 

1)  
PRÓXIMA REUNIÃO 

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

 

Assinaturas: 
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