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Ata referente à 1ª Reunião Ordinária de 2021   

Conselho Deliberativo do FOPEMIMPE  

Data: 04/03/2021 Local: Plataforma Google Meet, via link 

https://meet.google.com/vve-vqqh-bxt  

Pauta:  

 Deliberação pauta reunião Assembleia FOPEMIMPE (12/03/2021 às 14h); 

 Acordos firmados de Cooperação Técnica ; 

 Atualização da página do FOPEMIMPE; 

 Parceria OAB 

 Encaminhamentos enviados pelo Fórum Nacional sobre: Moção PL33/2020 e 

proposta de normativa, acerca da regulamentação da LGPD para Micro e 

Pequenas Empresas 

 Parceria com a Subsecretaria de Desenvolvimento das Micro e Pequenas 

Empresas, Empreendedorismo e Artesanato do Ministério da Economia; 

 Atuação para 2021; 

 Demais assuntos e considerações dos Conselheiros. 

 

 

 

PARTICIPANTES (ORDEM ALFABÉTICA) 

 

Arnaldo Correa – SEDE 

Eduardo Silva da Silveira – SEF 

Fernanda Prado _ SEDE 

Frederico Amaral – SEDE 

Gabriel Tavares – JUCEMG 

Geraldo Magela – OCEMG 

Gilson Sales_ SEAPA 

Helvécio Siqueira Braga – Fecomércio MG 

João Vitor _ SEDE  

Larissa Sgarbi_ JUCEMG 

Luciano Medrado – FETCEMG/SETCEMG 

Maria Eneila de Loiola – SEDE 

Rhaimá Costa - FIEMG 

Rita de Cássia Lorenzo – FCDL-MG 

 

 

ASSUNTOS TRATADOS 

No dia 04 (quatro) do mês de março de 2021, das 14:10h às 15:12h, no espaço virtual através 

da plataforma Google Meet no link https://meet.google.com/vve-vqqh-bxt , realizou-se a 

Primeira Reunião Ordinária de 2021 – Conselho Deliberativo 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 dos 

pequenos negócios, 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 de Minas Gerais – FCDL-

MG, Federação das Empresas de Transportes de Carga do Estado de Minas Gerais/Sindicato 

https://meet.google.com/vve-vqqh-bxt
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das Empresas de Transportes de Carga e Logística de Minas Gerais, Federação das 

Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG, Federação do Comércio de Bens, Serviços 

e Turismo do Estado de Minas Gerais- FECOMÉRCIO e Sindicato e Organização das 

Cooperativas do Estado de Minas Gerais – OCEMG. A reunião foi aberta pelo Sr. Frederico 

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 tão importantes para o estado de 

Minas Gerais e em especial pelo momento do impacto econômico negativo, devido ao 

enfrentamento da pandemia causada pela Covid19. O Sr. Frederico apresentou a pauta e da 

reunião e começou a discorrer sobre as demandas, referente a pauta de agenda para 

Assembleia FOPEMIMPE, a ser realizada no dia 13 me março de 2021, as 14h, apresentou 

a pauta sugerida:  

 Palavra da Sra. Antonia Tallarida – Subsecretária de Desenvolvimento das Micro e 

Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato do Ministério da Economia 

 Monitoramento Projeto “Políticas para Melhoria do Ambiente de Negócios para o 

Microempreendedor Individual – MEI” (alteração para “Políticas para Melhoria do 

Ambiente de Negócios para MPEs; 

 Eixo Capacitação – parceria OAB - “Falando Direito para os ”Pequenos Negócios” 

 Acordos firmados de Cooperação Técnica 

 Monitoramento Programa Minas Livre para Crescer 

 Atuação para 2021 

Solicitou também que caso haja outras demandas propostas é de livre manifestação.  

Nesse momento, a Sra. Maria Eneila - SEDE solicitou a palavra enaltecendo a importância 

das atividades conjuntas que fortalecem o FOPEMIMPE. O Sr. Geraldo Magela – OCEMG  

solicitou a palavra e sugeriu a inclusão do monitoramento do Programa Minas Consciente 

na pauta  da reunião da Assembleia no dia 12/02/21, visto as recentes alterações do 

programa, afim de um entendimento melhor referente as novas diretrizes, como a “Onda 

Roxa”. Ao retomar a palavra, o Sr. Frederico Amaral apresentou a seriedade do governo ao 

adotar medidas mais restritivas no programa Minas Consciente, devido o expressivo 

aumento de casos de Covid 19 em determinadas regiões, acatando a sugestão e incluindo-a 

na pauta. Dando continuidade foram apresentados os acordos de cooperação trabalhados 

pela SEDE e parceiros, tais como: ACT SEDE x OCEMG, que tem por objetivo 

desenvolver ações conjuntas, no sentido de fomentar o desenvolvimento das Cooperativas 

Mineiras no tocante ao apoio na organização produtiva, gestão e qualificação de 

empreendimentos cooperativos e ACT SEDE x SEPLAG x SEBRAE que visa desenvolver 

o mercado fornecedor local para aumentar a competição dos certames licitatórios realizados 

pelo Governo do Estado de Minas Gerais e Prefeituras Municipais através das seguintes 

ações: promoção do fomento à participação dos pequenos negócios nas licitações públicas; 

capacitação de empresários e Gestores Públicos para utilização de benefícios legais nas 

licitações públicas do Governo do Estado de Minas Gerais e Prefeituras Municipais e a 

criação do Painel online de Informações de Compras acerca das licitações e das compras 

públicas no estado. O Sr. Frederico Amaral ressaltou que além desses acordos a SEDE conta 

com a colaboração de todos para os demais acordos em andamento. A Sra. Maria Eneila 

discorreu referente as demandas do site do FOPEMIMPE, apresentando as atualizações do 

site bem como explicou como acessar e o que compõe o mesmo. Apresentou também a 

parceria com a OAB, que visa fornecer auxílio jurídico aos micro e pequenos negócios, que 

disponibilizará vídeos informativos, em plataformas digitais, como uma política de apoio 

não somente para o MEI, mas para todas as MPEs, dentro dessa proposta de capacitação. 

Informou ainda sobre os encaminhamentos referentes  a  Moção do PL33/2020 que Institui 

o Marco Legal do Reempreendedorismo, que estabelece a renegociação especial 
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extrajudicial, a renegociação especial judicial e a liquidação especial sumária, bem como 

altera a falência das microempresas e empresas de pequeno porte por meio da alteração da 

Lei Complementar nº 123, também sobre e a proposta de normativa acerca da 

regulamentação da LGPD para Micro e Pequenas Empresas, ambos recebidos pelo Fórum 

Nacional. Destacou que a Sra. Antonia Tallarida - Subsecretária de Desenvolvimento das 

Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato do Ministério da Economia 

aceitou o convite para participar da reunião da Assembleia do Fopemimpe (12/03) e na 

ocasião atualizará sobre a Moção do PL33/2020 bem como a referida proposta de normativa 

acerca da regulamentação da LGPD para Micro e Pequenas Empresas. 

  

Na sequência Sr. Gilson Sales – SEAPA, falou sobre o contentamento referente aos acordos 

de cooperação realizados, explicitando a vontade de unificar ações e incluir no mesmo 

instrumento a SEAPA o acordo que esses apresentaram interesse na realização conjunta a 

OCEMG, parabenizando os trabalhos dos presentes. Ao retomar a palavra a Sra. Maria 

Eneila mostrou que a SEDE sempre visa o trabalho em conjunto. Ao solicitar a palavra, o 

Sr. Geraldo Magela explicou o motivo de não haver possibilidade de unificar os acordos 

devido a questões jurídicas pertinentes a cada órgão, mas ressaltando a importância dos 

esforços em conjunto. O Sr. Geraldo Magela provocou a importância em incluir a questão 

das Startups no FOPEMIMPE. O Sr. Frederico apresentou-se muito favorável a tal 

discussão, todavia como a pauta para a assembleia já está extensa, sugeriu e foi aceito o 

levantamento de informações quanto ao tema dentro da SEDE e agendar uma agenda focada 

nesse objetivo. A Sra  Maria Eneila destacou que o Eixo de Inovação - Tecnologia – 

Mercado - Logística, contemplado no Projeto de Melhorias do Ambiente de Negócios para 

o MEI, tais discussões se iniciem, com o propósito de fomentar ações sobre o tema de 

inovação para as MPEs como um todo, além do MEI.  

 

Por fim, o Sr. Frederico Amaral, após não haver mais considerações agradeceu aos presentes 

lembrando sobre a Assembleia que ocorrerá no dia 12 (doze) de março, as 14h. 

Sem mais manifestações dos Conselheiros, a reunião foi encerrada às 15:12h. 

 

 

PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 12/03/2021 (Reunião de Assembleia) 

Horário: 14h 

Local: https://meet.google.com/qzf-esre-uew 

 

 

Assinaturas: 

 

 

________________________________ 

                                                         Arnaldo Correa _ SEDE 

 

 

________________________________ 

                                                   Eduardo Silva da Silveira  

 

 

https://meet.google.com/qzf-esre-uew
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                                       ________________________________ 

                                                       Fernanda Prado _ SEDE 

 

 

 

 

________________________________ 

                                                     Frederico Amaral – SEDE 

 

 

________________________________ 

                                                  Gabriel Tavares – JUCEMG 

 

 

________________________________ 

                                                Geraldo Magela – OCEMG 

 

 

________________________________ 

                                                     Gilson Sales_ SEAPA 

 

 

________________________________ 

                                    Helvécio Siqueira Braga – Fecomércio MG 

 

 

________________________________ 

                                                     João Vitor – SEDE 

 

 

 

                                     ___________________________________ 

                                             Larissa Sgarbi_ JUCEMG 

 

 

 

________________________________ 

                                    Luciano Medrado – FETCEMG/SETCEMG 

 

 

 

_____________________________ 

                                                Maria Eneila de Loiola – SEDE 

 

 

 

________________________________ 

                                               Rhaimá Costa - FIEMG 
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________________________________ 

                                         Rita de Cássia Lorenzo – FCDL-MG 


