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Ata referente à 2ª Reunião Ordinária de 2021   

Conselho Deliberativo do FOPEMIMPE  

Data: 25/08/2021 Local: Plataforma Google Meet, via link  

https://meet.google.com/hxh-uavy-hqt 

Pauta:  

• Deliberação sobre a pauta de reunião da Assembleia FOPEMIMPE 

(02/09/2021 às 14h); 

• Andamento das ações dos Eixos Temáticos de: Capacitação, Compras 

Governamentais, Crédito e Inovação e Tecnologia; 

• Andamento dos Acordos de Cooperação Técnica; 

• Ações junto ao Fórum Nacional; 

• Demais assuntos e considerações dos Conselheiros. 

 

 

 

PARTICIPANTES (ORDEM ALFABÉTICA) 

 

Arnaldo Correa - SEDE 

Diogo Fernandes - SEDE 

Frederico Amaral – SEDE 

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 

Marianna Victória – SEDE 

Rhaimá Costa – FIEMG 

Rodrigo Matias - SEPLAG 

 

 

 

ASSUNTOS TRATADOS 

No dia 25 (vinte e cinco) do mês de agosto de 2021, das 14h às 14h57min, no espaço virtual 

através da plataforma Google Meet no link https://meet.google.com/hxh-uavy-hqt, realizou-

se a Segunda Reunião Ordinária de 2021 do 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, Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – 

JUCEMG, 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- FECOMÉRCIO, Sindicato e 

Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais – OCEMG, Secretaria de Estado 

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA e a Secretaria de Estado de 
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Planejamento e Gestão - SEPLAG. (i) A reunião foi aberta as 14:04hs, 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. O Sr. Frederico (SEDE) concedeu a palavra para Sra. Eneila (SEDE), (ii) que 

iniciou sua fala, esclarecendo que, neste ano de 2021, o Conselho do FOPEMIMPE já 

realizou duas reuniões extraordinárias, e que, no atual momento, é conduzida a segunda 

Reunião Ordinária, onde, (iii) os integrantes presentes do Conselho do FOPEMIMPE, 

iniciaram sua participação, manifestando-se a favor dos termos da última Ata transcrita na 

primeira Assembleia FOPEMIMPE do presente ano corrente. 

 

(iv) Em sequência, a Sra. Eneila manteve sua condução, indicando a pauta da Reunião 

Ordinária: 

• Deliberação sobre a pauta de reunião da Assembleia FOPEMIMPE (02/09/2021 às 

14h); 

• Andamento das ações dos Eixos Temáticos de: Capacitação, Compras 

Governamentais, Crédito e Inovação e Tecnologia; 

• Andamento dos Acordos de Cooperação Técnica; 

• Ações junto ao Fórum Nacional; 

• Demais assuntos e considerações dos Conselheiros. 

(v) ao qual, logo após, foi disponibilizado espaço para que os representantes presentes 

pudessem apresentar outras propostas, de livre interesse e manifestação. (vi) Devidamente 

cientes do conteúdo da pauta, a Sra. Eneila indicou, a data do dia 02 de setembro de 2021, 

para que seja realizada a próxima Assembleia FOPEMIMPE, de forma virtual, às 14hs. Não 

houve contestação entre os presentes. A Assembleia terá como objeto, a apresentação da 

Política Nacional de Apoio e Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, e será 

conduzida, pelo Sr. Leonardo Reis – OCB. (vii) Sem manifestações contrárias, a Sra. Eneila 

apresentou os resultados quanto aos Eixo Temáticos, iniciando sua explanação quanto ao 

Eixo Temático de Capacitação referente o Programa: “Falando Direito para Pequenos 

Negócios”, onde relatou sobre a quantidade de nove vídeos publicados, dos quinze totais a 

serem elaborados pelo Programa, apresentando, além da quantidade de visualizações 

alcançadas em cada um dos vídeos publicados, estratégias que estão sendo utilizadas 

conjunto ao BDMG, com o objetivo de aumentar a quantidade de interessados por parte das 

MPEs  mineiras. (viii) Em outra seara, a fim de expor os resultados do Acordo de 

Cooperação Técnica (ACT) existente entre a SEDE x SEPLAG x SEBRAE, foi passado a 

palavra para o Sr. Rodrigo Matias, da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de 

Minas Gerais (SEPLAG), que expôs sobre a realização do Webinário: “Como comprar das 

Licitações do Estado”. Um evento on-line, realizado durante quatro dias, que foi preparado 

diretamente para os empreendedores mineiros, e apresentou resultados quanto as 

visualizações alcançadas no Youtube. Além disso, deu resultados práticos de licitações 

realizadas com o Governo do Estado, a exemplo, de uma licitação realizada entre a 

Secretaria de Estado da Educação (SEE) e um pequeno fornecedor de cadeiras escolares. 

Finalizando suas considerações, o Sr. Rodrigo Matias, ratificou como essa política pública 

é importante para melhorar a capacitação e a melhoria de oportunidades para 

empreendedores. (ix) Retomada a palavra, a Sra. Eneila (SEDE) explicitou a importância do 

Webinário e parceria firmada no referido Acordo de Cooperação Técnica - ACT, informou, 

quanto ao recebimento de feedbacks positivos obtidos com empresários mineiros que 

participaram do evento. (x) Além disso, a Sra. Eneila aproveitou a oportunidade sobre a 
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tratativa do evento, e apresentou o questionamento levantado pela Sra. Rhaimá Costa 

(FIEMG), ao Sr. Rodrigo Matias (SEPLAG),  quanto a  viabilidade de se realizar um novo 

webinário dentro do HUB de MPEs da FIEMG, ao qual, de prontidão, recebeu uma resposta 

positiva e reforçou que o conteúdo do webinário possa ser compartilhado no HUB de MPEs 

da Indústria . Frente a isso, de imediato, o Sr. Frederico (SEDE) interviu mencionando a 

possibilidade de disponibilizar para essa futura parceria, o link dos vídeos do programa 

“Falando Direito para Pequenos Negócios”.  (xi) Dando continuação a reunião, a Sra. 

Eneila retomou a condução, e adentrou na apresentação do próximo 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). Solicitando o uso da palavra, o Sr. Geraldo Magela (OCEMG), fez considerações 

sobre o andamento do processo legislativo referente ao “Projeto de Lei do Fundo 

Garantidor”, perante a ALMG, e, logo após, ratificou a importância das entidades do 

FOPEMIMPE acompanharem de perto todos trâmites, a fim de que todo o processo aconteça 

de forma célere e, apresente seus efeitos, ainda em 2021, ainda mais devido a todos os 

resultados decorridos com a pandemia perante as empresas mineiras. (xii) Neste momento, 

o Sr. Federico Amaral interviu com a palavra, e informou que a consulta perante a Secretário 

de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDE) já aconteceu no final de julho do ano 

corrente, e, que doravante, os demais tramites ocorrerão por conta da equipe técnica 

legislativa da ALMG. O Sr. Geraldo Magela, retomou seu pensamento, aduzindo, então, 

como é importante as Entidades Representativas, integrantes do Conselho FOPEMIMPE, 

utilizarem seu networking e know-how, afim de, num esforço coletivo, pressionar o 

andamento desse trâmite para que esse Projeto de Lei seja aprovada o quanto antes. (xiii) A 

Sra. Eneila pediu a palavra, e agradeceu a atuação da OCEMG em todo o processo na 

condução e articulação do Projeto de Lei. (xiv) Após tais considerações, a Sra. Eneila, 

apresentou 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 existe na cobrança de ICMS entre os 

Estados Federativos. Por fim, relatou que, em vista das dificuldades que as MPEs encontram 

no sentido calcular esses valores, a SEFAZ sugeriu a possibilidade de incluir uma 

calculadora no site do órgão que possa facilitar o referido cálculo, no entanto, esse assunto 

ainda não foi concluído e terá desdobramentos até a sua efetivação de fato, ou não. (xv) Em 

sequência, ainda dentro do Eixo Temático de Inovação e Tecnologia, a Sra. Eneila, 

apresentou o “Programa Brasil  Mais”, de autoria do Ministério da Economia, onde, em 

parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDE), tem o 

objetivo de realizar o processo de digitalização de pequenos negócios. Entretanto, para a 

efetivação de um programa piloto, nesse primeiro momento, serão selecionadas até 25 

empresas, de diferentes segmentos da indústria, comércio e serviços, que terão seus 

resultados mensurados para, posteriormente, em 2022, o projeto possa ser escalado à nível 

nacional, pelas entidades executoras SENAI e SEBRAE nacional .Finalizando suas 

considerações ao tema, a Sra. Eneila relatou, também, sobre o Projeto Piloto Brasil Mais 

para credenciamento de startups mineiras, para o fornecimento de soluções tecnológicas de 

transformação digital para MPEs. Com a devida permissão do uso requerido da palavra, o 

Sr. Geraldo Magela (OCEMG), indagou, se a reunião agendada para ocorrer no dia 

26.08.2021, às 14 horas, cujo objeto é o de apresentar o edital de chamamento público para 

empresas de tecnologia mineira se tornarem fornecedoras para o projeto Brasil Mais seria 

aberto, pois manifestou interesse em convidar startups que atuam diretamente como o 

Cooperativismo. A Sra., Eneila respondeu que sim. (xvi) O Sr. Geraldo Magela, então, 

também sugeriu a extensão do uso logomarca dos demais parceiros da FOPEMIMPE no 
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Programa Brasil Mais. A Sra. Eneila confirmou ser importante colocar a logomarca do 

FOPEMIMPE no programa. Todos os integrantes presentes concordaram. (xvii) Adentrando 

nos momentos finais da Reunião Ordinária, a Sra. Eneila apresentou oito ações realizadas 

pelo FOPEMIMPE junto ao “Fórum Nacional de Brasília” e relatou que apresentou o 

Projeto Falando Direito para os Pequenos Negócios ao referido Fórum no Comitê Temático 

de Capacitação e que este, manifestou interesse em fazer a parceria com a OAB Nacional. 

(xviii) Aberta palavra para debate de demais assuntos e considerações ao demais 

Conselheiros, foi dada palavra ao Geraldo Magela (OCEMG), que parabenizou as 

instituições FETCEMG, através do Sr. Luciano Medrado, e a SEAPA, através da 

representação do Sr. Gilson Sales, pelo efetivo trabalho realizado por estas Instituições 

destacadas, perante o Cooperativismo mineiro, e destacou também, o bom relacionamento 

existente perante a SEDE, através da representações do Sr. Frederico Amaral e da Sra. Eneila 

Loiola. (xix) Em oportuno, também aproveitando o uso da palavra, o Sr. Gilson Sales 

cumprimentou a todos, agradeceu o reconhecimento e falou sobre a necessidade de, na 

próxima Reunião Ordinária realizada pelo Conselho do FOPEMIMPE, é importante abordar 

assuntos concernentes ao COOPERAF. (xx) Derradeiramente, a Sra., Eneila cientificou aos 

integrantes presentes que a próxima Assembleia agendada para o mês de novembro do 

corrente ano, acontecerá de forma presencial. não havendo manifestações contrárias a tal 

exposição. 

Não havendo mais considerações entre os presentes, a 2ª Reunião Ordinária foi encerrada as 

14:57, subscrevendo-se todos os integrantes. 

 

 

PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 02/09/2021 (Reunião de Assembleia) 

Horário: 14h 

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

 

Assinaturas: 

 

________________________________ 

                                                         Arnaldo Correa - SEDE 

 

 

________________________________ 

                                                         Diogo Fernandes - SEDE 

 

 

________________________________ 

                                                     Frederico Amaral – SEDE 

 

 

 

 

________________________________ 

                                                Geraldo Magela – OCEMG 

 

 

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


Governo do Estado de Minas Gerais 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 

Fórum Permanente Mineiro das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

5 

 

 

________________________________ 

                                                     Gilson Sales_ SEAPA 

 

 

 

________________________________ 

                                    Helvécio Siqueira Braga – Fecomércio MG 

 

 

 

________________________________ 

                                                     João Vitor – SEDE 

 

 

 

 

                                     ___________________________________ 

                                             Larissa Sgarbi_ JUCEMG 

 

 

 

________________________________ 

                                    Luciano Medrado – FETCEMG/SETCEMG 

 

 

 

_____________________________ 

                                                Maria Eneila de Loiola – SEDE 

 

 

 

_____________________________ 

                                                Marianna Victória – SEDE 

 

 

 

________________________________ 

                                               Rhaimá Costa - FIEMG 

     

 

 

________________________________ 

Rodrigo Matias - SEPLAG 


