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Ata referente à XXI Assembleia Geral do Fórum Permanente Mineiro das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – FOPEMIMPE 

Data: 14/08/2020 Local: Plataforma Google Meet, via link  
https://meet.google.com/zna-urof-iif  

Assuntos: Resultados do Programa Minas Livre para Crescer; Programa Minas 
Consciente; Nova Política de APL; Ações do FOPEMIMPE; Circuito Mineiro de 
Oportunidades e Negócios. 

 
 

PARTICIPANTES (ORDEM ALFABÉTICA) 
 
ABRASEL - Gustavo Henrique Alves  
A/C MINAS - Nair Andrade  
AGÊNCIA RMBH - Mila B. Leite Corrêa da Costa  
BDMG - Thiago Magalhães Tavares Pereira  
CDL - Lucas Pitta Maciel 
CORREIOS - Marcilene Cedro  
CRA - Rosendo Magela Reis  
EMATER - Ana Luiza Rezende  
FECOMÉRCIO - MG Helvécio Siqueira Braga  
FEDERAMINAS - Duda Torres  
FETCEMG/SETCEMG - Luciano Medrado  
FIEMG - Tadeu Tolentino  
IDENE - Nilson Borges  
INDI - Claudio Souza  
JUCEMG - Gabriel Tavares  
OCEMG - Geraldo Magela  
SEAPA - Gilson de Assis  
SEBRAE - Cássio Duarte  
SECULT - Ângelo Luiz Resende  
SEDE - Douglas Cabido, Frederico Amaral, Eneila Loiola, Arnaldo Correa, Juliana 
Morais, Mariana Victoria  
SEDESE - Felipe Moura  
SES -Ian Sager Queiroz  
SEF- Eduardo Silva da Silveira  
SEGOV - Rodrigo Freitas Gomes  
SEMAD - Guilherme Passos Friche 
SEPLAG - Rodrigo Matias   
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ASSUNTOS TRATADOS 
No dia 14 (quatorze) do mês de agosto de 2020, das 09:00hs às 11:11h, no espaço virtual 
através da plataforma Google Meet no link :https://meet.google.com/zna-urof-iif, realizou-
se a Vigésima Primeira Assembleia Geral de 2020 , 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 e Assembleia: Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico – SEDE, Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, Junta Comercial do Estado de Minas 
Gerais– JUCEMG, Instituto Integrado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – 
INDI, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – ABRASEL, Federação das Câmaras 
de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais – FCDL-MG, Federação das Empresas de 
Transportes de Carga do Estado de Minas Gerais/Sindicato 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 e 
Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais – OCEMG, Empresa 
brasileira de Correios e Telégrafos – CORREIOS, Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais – BDMG, Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte – CDL/BH, Conselho 
Regional de Administração de Minas Gerais - CRA-MG, Conselho Regional de 
Contabilidade de Minas Gerais – CRC,  Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 
do Estado de Minas Gerais – EMATER–MG, Instituto de Desenvolvimento do Norte e 
Nordeste de Minas Gerais – IDENE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas – SEBRAE, Secretaria De Estado De Cultura e Turismo De Minas Gerais – 
SECULT, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 
SEMAD, Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Minas Gerais. – 
FEDERAMINAS, Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte – Agência RMBH, Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais – SEGOV, 
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social em Belo Horizonte, Minas Gerais – 
SEDESE, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais - SES-MG .A reunião foi aberta 
pelo Sr. Douglas Augusto Oliveira Cabido - Subsecretário de Desenvolvimento Regional da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, dando as boas-vindas aos presentes, 
e discorrendo sobre a pauta da assembleia: 

 Resultados do Programa Minas Livre para Crescer 
 Programa Minas Consciente 
 Nova Política de APL 
 Ações do FOPEMIMPE 
 Circuito Mineiro de Oportunidades e Negócios 
 Demais assuntos de interesse dos membros 

Douglas Cabido, abre a reunião falando da importância do FOPEMIMPE e que os membros 
são parceiros, sendo o Fopemimpe uma instância do governo estadual que tem história rica 
em construção de política pública, isso é gratificante. Em seguida, fala do panorama de 
Minas que está muito melhor em comparação com outros estados no tocante a prevenção e 
no trato com a pandemia do COVID-19, falou da atração de investimentos mesmo em crise, 
o estado já atraiu mais de 11 bilhões nos seis primeiros meses do ano, contando ainda com 
o envolvimento direto do Governador Romeu Zema, nas agendas do setor produtivo e 
ouvindo as entidades.   
 Sr. Douglas Cabido, fala ainda da importância do programa Minas Livre para Crescer e 
aponta o seu diferencial , é um programa construído com as entidades propondo soluções às 
suas demandas, e desde o início do programa que foi lançado já foram mais de 225 propostas 
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e 50% das demandas foram aceitas, havendo ainda um avanço das normativas de SEMAD - 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e SISEMA - 
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos que entenderam a proporção do 
mercado e de suas demandas, também ao trabalho da SEDE - Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, nas questões relacionadas as demandas empresariais ligadas ao gás, inclusive 
com diversas ações transversais no estado que nunca teve como prioridade o ambiente de 
negócios como está sendo feito agora pela SEDE. Informou que as ações estão sempre sendo 
realizadas e pautadas com todos os órgãos que fazem parte da vida do empreendedor. Na 
sequência, citou a retomada das ações do CECOOP - Conselho Estadual do Cooperativismo, 
que estava desativado há 7 anos, sendo muito importante o cooperativismo nesse processo 
de retomada de crescimento econômico. Informou a todos o lançamento do Guia Municipal 
de Liberdade Econômica nesta mesma data (14/08), e que o material será disponibilizado 
para as CDL’s, Associações Comerciais e Empresariais e Prefeituras, com o objetivo de 
auxiliar os gestores municipais nas ações de desburocratização, tornando o estado mais livre 
para se empreender. O guia contém modelo de decreto, conceitos, boas práticas para 
implementação do projeto. Douglas Cabido informou ainda que o decreto que regulamenta 
a Lei de Liberdade econômica do estado está sendo finalizado em parceria com a JUCEMG 
– Junta Comercial de Minas Gerais, com o SISEMA - Sistema Estadual de Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos para que haja a liberação de mais de 600 CNAE’s, representando 90%  
das atividades empresariais, falou ainda da importância de retirar as amarras do 
empreendedor, principalmente nesse momento onde várias  atividades nasceram e outras se 
reinventaram, como o e-comerce que cresceu muito, demandando logística e outras ações 
para a melhoria dos processos. Foi dada a palavra ao Sr. Geraldo Magela, que falou da 
importância do Minas Livre para Crescer para resolver questões principalmente voltadas ao 
corpo de bombeiros que sempre foi uma demanda muito forte para os empresários, e agora 
o processo de simplificação estão sendo mais efetivos e isso é resultado do trabalho do Minas 
Livre para Crescer, das demandas apresentadas que foram atendidas inclusive em alteração 
a leis, a desburocratização valoriza o ambiente de negócios, simplifica processos e tudo com 
muita responsabilidade, informou ainda que o Corpo de Bombeiros a partir do dia 
17/08/2020, iniciará uma série de lives para facilitar o entendimento do processo de 
simplificação  e  desburocratização, finalizou dizendo que o Minas Livre para crescer é  um 
movimento de preservação dos negócios. Em seguida a senhora Nair Andrade –A/C Minas, 
fez uma observação acerca da Lei de Liberdade Econômica, que no dia 13/08/2020, foi 
publicada no Diário Oficial da União a resolução, aprovada pelo Comitê para Gestão da 
Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios 
(CGSIM), que permite que microempreendedores individuais (MEIs) sejam dispensados de 
atos públicos de liberação de atividades econômicas relativas à categoria.   
Na sequência, foi dada a palavra para o Sr. Nilson Borges – IDENE, reforçando sobre a 
importância da atração de investimentos e também da retenção desse investimento no estado.   
Falou também do Plano de Desenvolvimento Integrado que será lançado e da importância 
de todo esse processo para os 258 municípios inseridos na Região Norte e Nordeste de 
Minas. Com a palavra, o Sr. Douglas Cabido iniciou a apresentação sobre o Minas 
Consciente, construído através de diálogo com o setor produtivo e chegando agora a segunda 
fase após o estado ter ampliado 80% dos leitos de UTI, mantendo repasses aos municípios, 
mesmo em momento de muita dificuldade. Minas encontra-se em melhores condições do 
que outros estados no combate a COVID-19 e apesar do índice de mortalidade quase fixo, a 
doença perdeu força e as cidades estão conseguindo manter um nível mais seguro. O Sr. 
Medrado – FETECEMG pediu a palavra dizendo que o Minas Consciente se encontra muito 
bem colocado no contexto em que estamos se tornando um programa invejável por outros 
estados. O Sr. Geraldo Magela – OCEMG, pede a palavra nesse momento dizendo que a 
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comunicação do Minas consciente precisa ser melhorada, e que ainda existem diversas 
dúvidas em relação a adesão dos municípios, visto que Minas tem uma grande diversidade 
econômica nos seus 853 municípios, solicita, uma comunicação clara e transparente e uma 
maior e melhor divulgação dos fatos e mudanças do programa, evitando contradições em 
sua interpretação. 
Douglas concordou ainda com a fala do Sr. Geraldo Magela para a melhoria na comunicação 
do programa Minas Consciente, afirmando que já melhorou muito, mais que ajustes e dicas 
são sempre bem-vindos. O Sr. Luciano Medrado exemplificou o caso da cidade de Nova 
Lima que retrocedeu no avanço ao combate a pandemia, voltando para linha vermelha na 
classificação de risco. O Sr. Frederico Amaral Superintendente de Potencialidades 
Regionais pede a palavra e inicia a apresentação da nova política de APL - Arranjos 
Produtivos Locais informando que o estado está retomando o núcleo de APL e tem como 
foco a diversificação econômica objetivando aumentar as oportunidades de negócios, por 
meio de parcerias entre os envolvidos e a customização destas dentro do estado. Afirmou 
também que está sendo feito um trabalho com 49 APL’s a fim de entender o que cada um 
pode ser melhor estruturado, destacando o APL do ramo cervejeiro, que se encontra em 
extrema dificuldade, pontuou ainda a necessidade de classificação do grau do APL que pode 
inclusive regredir deixando de ser APL, a ideia é direcionar os esforços adequadamente. O 
Sr. Tadeu Tolentino – FIEMG, solicitou a palavra dizendo que trabalha com APL desde 
2002 e que independente e recurso é preciso uma boa articulação para integração da cadeia 
de APL como um todo. Em seguida a Sra. Eneila Loiola Diretora de Apoio aso Pequenos 
Negócios e Cooperativismo da SEDE, apresentou o formato online do CMON – Circuito 
Mineiro de Oportunidades e Negócios, com um apanhado geral de resultados nas últimas 
edições além de informar sobre a programação totalmente online do CMON de 2020. 
Informou ainda que será gerado um catálogo contendo os casos de sucesso dos Pequenos 
Negócios atendidos. O Sr. Tadeu Tolentino -  FIEMG solicitou a palavra para afirmar o quão 
positivo o CMON tem sido para os fornecedores e compradores e que a FIEMG entrou para 
somar juntamente com sindicatos vinculados. O Sr. Luciano Medrado - FETCEMG, fez um 
alerta sobre a possibilidade de gargalos logísticos, principalmente envolvendo os pequenos 
negócios para a agricultura familiar e a compra da merenda escolar. O Sr. Geraldo Magela 
OCEMG, pede a palavra e reforça a valorização de um trabalho regional melhorando e 
dando mais força para um processo logístico, bem como a criação já em andamento de um 
cardápio regionalizado o qual valoriza os pequenos produtores e principalmente a 
agricultura familiar. A Sra. Eneila Loiola - SEDE, pede a palavra e aponta a Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais -  SEAPA na pessoa do Sr. Gilson 
de Assis, como sendo a Secretaria que tem desenvolvido trabalhos importantes para os 
pequenos negócios da Agricultura Familiar, reforçando a boa interlocução e integração entre 
SEDE e SEAPA.  Na sequência a Sra. Eneila Loiola - SEDE observou a necessidade da 
construção de um planejamento para ser acompanhado periodicamente pelo FOPEMIMPE. 
Com isso, a Sra. Eneila destacou sobre a importância de um planejamento enxuto e de curto 
prazo com as pautas sobre Crédito, bem como Microempreendedor Individual que no estado 
representa mais de 1 milhão de MEIs, sugerindo aos membros criar um grupo de discussão 
no primeiro momento para abordar o tema do MEI. A Sra. Nair da A/C Minas, Sr. Gabriel - 
JUCEMG se prontificaram em contribuir no quer for preciso. A Sra. Eneila Loiola- SEDE 
informou que para a próxima XXII assembleia do FOPEMIMPE, as entidades FCDL, 
OCEMG e JUCEMG farão uma apresentação de 10 minutos sobre sua atuação, conforme 
deliberação em reunião do Conselho do FOPEMIMPE em 21/07/2020. O Sr. Frederico 
Amaral – Superintende de Potencialidades regional encerra a Assembleia agradecendo à 
todos pela participação. 
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ENCAMINHAMENTOS 
 Incluir na pauta da próxima Assembleia a apresentação das entidades 
 Geraldo Magela solicita uma maior comunicação acerca do programa Minas Consciente 

 
 
 
 

PRÓXIMA REUNIÃO 
Data: A Definir 
Horário: A Definir 
Local: plataforma digital será disponibilizada oportunamente 

 

Assinaturas: 

 

 

________________________________________ 
Gustavo Henrique Alves – ABRASEL 

 
 

________________________________________ 
Nair Andrade – A/C MINAS 

 
 

__________________________________________ 
Mila B. Leite Corrêa da Costa - AGÊNCIA– RMBH 

 
 

________________________________________ 
Thiago Magalhães Tavares Pereira – BDMG 

 
 

________________________________________ 
Lucas Pitta Maciel- CDL 

 
 

______________________________________ 
Marcilene Cedro – CORREIOS 

 
 

_______________________________________ 
Rosendo Magela Reis – CRA 

 
 

______________________________________ 
Ana Luiza Rezende – EMATER 
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_____________________________________ 
Helvécio Siqueira Braga – FECOMÉRCIO MG 

 
 

_______________________________________ 
Duda Torres – FEDERAMINAS 

 
 

_____________________________________ 
Luciano Medrado – FETCEMG/SETCEMG 

 
 

___________________________________ 
Tadeu Tolentino – FIEMG 

 
 

__________________________________ 
Nilson Borges – IDENE 

 
 

________________________________ 
Claudio Souza – INDI 

 
 

________________________________ 
Gabriel Tavares – JUCEMG 

 
 

_____________________________ 
Geraldo Magela – OCEMG 

 
 

_______________________________ 
Gilson de Assis – SEAPA 

 
 

_______________________________ 
Cassio Duarte – SEBRAE 

 
 

_______________________________ 
Ângelo Luiz Resende – SECULT 

 
 

________________________________ 
Frederico Amaral,– SEDE 
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_________________________________ 
Eneila Loiola – SEDE 

 
 

__________________________________ 
Felipe Moura – SEDESE 

 
 

____________________________________ 
Ian Sager Queiroz – SES 

 
 

_____________________________________ 
Eduardo Silva da Silveira – SEF 

 
 

_____________________________________ 
Rodrigo Freitas Gomes – SEGOV 

 
 

____________________________________ 
Guilherme Passos Friche- SEMAD 

 
 

___________________________________ 
Rodrigo Matias – SEPLAG 

 
 


