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Ata referente à XXII Assembleia Geral FOPEMIMPE 
Data: 10/12/2020 Local: Plataforma Google Meet, via link 

https://meet.google.com/cwp-zmie-ajf 
Pauta:  

 Abertura 
 Palavra do Sr. Fábio Silva – Portal do Empreendedor (CREDMEI e 

CREDMPE) Subsecretaria de Desenvolvimento das MPEs – Ministério da 
Economia 

 Adesão OAB como novo membro na Assembleia do FOPEMIMPE 
 Monitoramento Programa Minas Livre para Crescer 
 Monitoramento Projeto “Políticas para Melhoria do Ambiente de Negócios 

para o Microempreendedor Individual – MEI”; 
 Resultados 2020 - Circuito Mineiro de Oportunidades e Negócios  
 Demais assuntos e considerações dos Conselheiros 

 
 
 

PARTICIPANTES (ORDEM ALFABÉTICA) 
 
Ana Luiza Resende Oliveira - EMATER 
Angelo Luiz Resende - SECULT 
Ariane Vilhena - SEBRAE 
Arnaldo Correa - SEDE 
Douglas Cabido  - SEDE 
Eduardo Silva da Silveira - SEF 
Elvis Clayton Nunes Gaia - ARMBH 
Fabio Silva - Ministério da Economia 
Fabiana Fontes - SEPLAG 
Fernanda Prado - SEDE 
Frederico Amaral - SEDE 
Gabriel Tavares - JUCEMG 
Geraldo Magela - OCEMG 
Gilson Sales - SEAPA 
Guilherme Friche - SEMAD 
Gustavo Henrique Alves - Abrasel 
Henrique Petrochi - JUCEMG 
João Vitor - SEDE 
Joel Henrique de Souza- CDL 
Juliana Mancini - OAB 
Lucas Pitta - CDL 
Luciano Medrado – FETCEMG/SETCEMG 
Marcilene Cedro - Correios 
Maria Eneila de Loiola – SEDE 
Mariana Victoria - SEDE 
Nair Andrade – AC/Minas 
Renato Matozinhos - INDI 
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Rita de Cássia Lorenzo – FCDL-MG 
Rosendo Magela – CRA 
Thadeu Neves - FIEMG   

 
 

ASSUNTOS TRATADOS 
No dia 10 (dez) do mês de dezembro de 2020, das 14:05h às 15:32h, no espaço virtual 
através da plataforma Google Meet no link https://meet.google.com/cwp-zmie-ajf, realizou-
se a XXII Assembleia 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, 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, bem como os órgãos e entidades que compõe a Assembleia, Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural  - EMATER, Secretaria de Estado de Cultura e 
Turismo de Minas Gerais - SECULT, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas - SEBRAE, Agencia Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte - ARMBH, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável - SEMAD, Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, CORREIOS, Associação 
Comercial de Minas – A/C Minas e Conselho Regional de Administração – CRA e CDL – 
BH. 
A reunião foi aberta pelo Sr. Douglas Cabido – Subsecretário de Desenvolvimento Regional 
- SEDE, dando as boas-vindas aos presentes e enaltecendo a presença especial do Dr.  Fabio 
Silva, Coordenador Geral de Empreendedorismo e Artesanato do Ministério da Economia; 
agradecendo aos demais presentes, o Sr. Douglas Cabido ressaltou a importância da sinergia 
entre o Estado e os parceiros, pelos trabalhos desenvolvidos durante um ano de tantos 
desafios devido a COVID -19, que resultou em um impacto menos danoso, em comparação 
a outros estados mais afetados com a pandemia, bem como a continuidade dos trabalhos de 
Desenvolvimento Econômico possibilitando um recorde de atração de investimentos nos 2 
(dois) anos de gestão Governo do Sr. Romeu Zema - Governador do estado - explanando a 
importância do Programa Minas Livre Para Crescer, que possibilitou a desburocratização 
das atividades econômicas e produtivas. O subsecretario ainda falou sobre as importantes 
agendas cumpridas o decorrer do ano, desejando uma boa assembleia, passando a palavra 
ao Sr. Frederico Amaral, Superintendente de Desenvolvimento e Potencialidades Regionais. 
 
Com a palavra, o Sr. Frederico deu continuidade à reunião, apresentando a pauta da 
Assembleia: 
 

 Abertura 
 Palavra do Sr. Fábio Silva – Portal do Empreendedor (CREDMEI e 

CREDMPE) Subsecretaria de Desenvolvimento das MPEs – Ministério da 
Economia 

 Adesão OAB como novo membro na Assembleia do FOPEMIMPE 
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 Monitoramento Programa Minas Livre para Crescer 
 Monitoramento Projeto “Políticas para Melhoria do Ambiente de Negócios 

para o Microempreendedor Individual – MEI”; 
 Resultados 2020 - Circuito Mineiro de Oportunidades e Negócios  
 Demais assuntos e considerações dos Conselheiros 

 
 
Na sequência, passou a palavra ao Dr. Fábio Silva, que cumprimentou aos presentes, se 
explicando pela ausência na última reunião do FOPEMIMPE e enalteceu a Feira Nacional 
de Artesanato, ocorrida no Expominas que segundo o mesmo informou, foi o único evento 
presencial da categoria durante esse ano, obtendo grande sucesso e movimento tranquilo, de 
grande lastro de negócios desde o primeiro dia. Ressaltou a parceria com o Governo por 
intermédio do Sr. Douglas Cabido e com o Sr. Secretário Adjunto Fernando Passálio, 
contando o trajeto de quando se iniciou a parceria para criação de políticas públicas que 
buscassem desenvolver os setores das micro e pequenas empresas. Mencionou a importante 
ascensão do estado de Minas Gerais que, com o Minas Livre Para crescer, atraiu muitos 
investimentos com um ambiente de negócios favorável, ressaltando a admiração pessoal 
pelo Sr. Douglas e Sr. Fernando e todos que trabalham para essa demanda. Sobre o Portal 
do Empreendedor realizou a apresentação das novas políticas que aumentam a segurança 
nos processos, explicando a importância da autenticação do “gov.br” que é um cadastro 
único para acesso os serviços do Governo Federal. Relembrou a parceria com as instituições 
ofertantes de crédito, lançando o canal digital para que o Microempreendedor Individual 
enviasse sua solicitação de crédito a essas, por meio do canal do governo federal, otimizando 
o processo. Ressaltou a parceria com Sra. Eneila Loiola - Diretora de Apoio aos Pequenos 
Negócios e Cooperativismo, que o auxiliou na divulgação e apresentação do canal tornando-
o em sucesso. Falou de um novo Programa que está prestes a ser disponibilizado pelo 
Governo Federal que é o “ Buscador de Maquininhas de Cartão”, abrindo convite para 
participações do projeto piloto, se colocando à disposição dos interessados e agradeceu aos 
presentes. Discorreu sobre a criação do Comitê do MEI do Fórum Permanente ( CT-MEI) 
que terá sua segunda reunião prevista para o dia 9 (nove) de Fevereiro de 2021, onde 
solicitou o convite para participação de 01 representante de todos os fóruns estaduais, 
facilitando  o trabalho das demandas locais e dar andamento as mesmas. A CONAMPE irá 
coordenar junto ao Dr. Fabio Silva o CT-MEI. Dentre os trabalhos previstos, falou referente 
a discussão sobre temas importantes como a questão da reforma tributária, aperfeiçoamento 
LC 123, inadimplência e outros. Agradecendo a colaboração da SEDE e de todos presentes. 
 
Tomando a palavra, o Sr. Douglas Cabido agradeceu a participação e colaboração pela 
parceria do Dr. Fabio Silva para com o estado de Minas Gerais, ressaltando o sucesso dessa 
parceria e tomando como exemplo o FOPEMIMPE, destacando os representantes dos entes 
do fórum e reforçando o êxito também do artesanato mineiro. 
 
Ao pedir a palavra o Dr. Fábio relatou sobre  parcerias que envolvem por exemplo, o Sebrae 
Nacional e Mercado Livre, para um melhor e maior desenvolvimento do artesanato. 
Enaltecendo o Sebrae e os servidores do mesmo. Ressaltado a prosperidade do estado de 
Minas Gerais pela disponibilização do Governo ao setor produtivo, informando que assim 
enceraria sua participação. 
 
O Sr. Douglas Cabido, dando continuidade a pauta agradeceu a presença da Juliana 
Mancinni –OAB, que buscou contato com a SEDE no intuito de colocar a OAB a disposição 
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do Fórum, tendo acreditado oportuno a SEDE realizou convite para que a OAB se tornasse 
membro efetivo da Assembleia do FOPEMIMPE, passando a palavra a Sra. Juliana. 
 
Em sua apresentação a Sra. Juliana agradeceu ao Sr. Douglas e mencionou o prazer em 
participar da reunião apresentando a Comissão criada pela OAB com a finalidade em prestar 
auxílio jurídico ao micro e pequeno empreendedor, visto a carência de informações no setor. 
Acreditado na representatividade do setor e certa que a sinergia junto a SEDE irá colaborar 
ainda mais no crescimento do setor. Ressaltou também a parceria com o Sebrae bem como 
reuniões para o próximo ano. A divulgação por auxilio do Diário do Comércio para 
aproximar do público contribuindo com auxílios jurídicos. Agradeceu pela participação da 
OAB no FOPEMIMPE colocando a OAB à disposição. 
 
O Sr. Douglas a agradeceu mais uma vez enaltecendo a importância da parceria. Falando 
sobre o Minas Livre para Crescer e agradeceu a Junta Comercial que se apresentou por seu 
representante Sr. Gabriel - JUCEMG - passando a palavra ao mesmo. O Sr. Gabriel falou 
sobre as mudanças cadastrais que a junta comercial irá proporcionar aos empreendedores, 
trazendo agilidade e auxílio aos empreendedores e na sequencia passou a palavra ao Sr. 
Henrique - JUCEMG. Após cumprimentar a todos, o Sr. Henrique informou ter iniciado 
nessa data as alterações realizadas, sendo o Estado de Minas pioneiro nesse seguimento, 
sendo bem recebido pelo público empresarial. Tomando a palavra o Sr. Douglas informou 
que juto ao Programa Minas Livre para Crescer favorece o ambiente de negócios mais 
próspero, o que é um objetivo claro do governo mineiro, parabenizando as ações da 
JUCEMG, passando a apresentação ao Sr. Frederico, que realizou a apresentação do 
Programa Minas Livre para Crescer.  
 
Mais uma vez Sr. Douglas agradeceu nominalmente pelas contribuições no FOPEMIMPE, 
e tomando a palavra o Sr. Frederico informou que a ideia dada pelo Sr. Geraldo Magela -
OCEMG - referente a criação de um boletim, foi acatada e que em breve será realizado 
contando com a contribuição do mesmo para ter êxito. Dando continuidade a pauta 
apresentou os resultados obtidos até o momento, que conta com 215 propostas, 108 em 
análise, 97 aprovadas e somente 10 recusadas. Apresentando as conquistas que foram:  
 

• SEMAD_Criação do Decreto 48.063 e Revogação dos Decretos Estaduais 
44.500/2007, 45.097/2009 e 39.585/ 1998 – Áreas de Conservação Vetor Norte 
RMBH 

• CBMMG_ Abertura do debate junto ao CBMMG para mudança de normativos 
burocráticos para obtenção de alvará  

• CEF_ Mudança no atendimento e nos processos permitindo que empresas façam 
alterações no cadastro de funcionários via WEB  

• PBH_ Disponibilização de extratos online comprovando pagamento das guias de 
ISSQN eliminando assim a necessidade de documentos físicos da parte do 
empreendedor.  

•  ALMG  _ Disponibilização de Relatório Atualizado para a Frente Parlamentar Para 
Desburocratização. 

• JUCEMG_ Simplificação e padronização na análise de atos a serem arquivados na 
Junta Comercia do Estado de Minas Gerais 

  SEDE_  
 Decreto de Liberdade Econômica publicado;  
 REVOGAÇO – Publicado;  
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 Dispensa de 642 atividades econômicas – Lista consolidada e publicada pela 
Resolução da Redesim  em Setembro) 

 Lançamento do Guia Municipal de Liberdade Econômica;  
 Reuniões com o Secretário de Desenvolvimento Econômico Municipal de 

Itabira com vistas a implantação do “Município Livre Para Crescer” 
 Reuniões com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de 

Nova Serrana, visando o entendimento e transformação do município em 
“Município Livre Para Crescer” – Município em fase avançada de 
implantação. 

 Elaboração de pareceres para revisão do Lei Estadual Nº 12.971/1998 - 
Exigência de colete a prova de balas nível III para seguranças de banco 

 Revisão da Legislação sobre Mercado Livre de Gás Natural 
 Revisão do Decreto Estadual 44.646/2007 – Anuência Prévia Municípios 

Históricos 
Apresentando o modelo para o Boletim, que tem por objetivo ser um documento simples e 
com importantes informações dos números do programa, com as principais conquistas.  
 
Retomando a fala o Sr. Douglas reforça que no site da SEDE é possível também o 
acompanhamento das demandas e coloca à disposição a fala aos participantes. Sr. Geraldo 
Magela toma a palavra cumprimentando aos presentes e na sequência agradece ao Sr. 
Douglas pelo reconhecimento da entidade. Aproveitou para enaltecer o Programa do Minas 
Livre para Crescer pelo sucesso na execução do mesmo, principalmente no quesito da 
desburocratização, surpreendendo-o positivamente. Retomando a palavra o Sr. Douglas 
agradece e ressalta a importância dos feedbacks quanto ao Minas Livre para Crescer. 
Passando a palavra ao Sr. Gabriel Tavares – JUCEMG - que parabenizou a SEDE e 
agradeceu as observações feitas pelo Sr. Douglas relacionando sobre a entidade e colocando 
a seu entendimento um dos meios primordiais que é a integração dos municípios através 
rede SIM (que é uma política pública, via sistema informatizado propiciando celeridade nos 
processos de licenças dentre outros). O Sr. Douglas recebeu muito positivamente a sugestão 
colocando essas demandas como prioridades para 2021. O Sr. Gustavo colocou a dificuldade 
do relacionamento junto a prefeitura de Belo Horizonte. O Sr. Douglas ressaltou que o 
Governo está criando essa proximidade junto a prefeitura, buscando essa integração.  
Tomando o próximo item da pauta o Sr. Frederico que fala sobre as Propostas para Melhoria 
do Ambiente de Negócios para o Microempreendedor Individual – MEI, com o objetivo de 
criar condições para melhorar a sustentabilidade e promover o fortalecimento, a 
produtividade e a competitividade dos Microempreendedores Individuais no Estado de 
Minas Gerais, sobre os 5 eixos: 

1. Crédito 
2. Simplificação e Desburocratização 
3. Compras Governamentais 
4. Capacitação 
5. Inovação - Tecnologia – Mercado – Logística 

 
Assim, solicitou a apresentação da Sra. Eneila à falar sobre os eixos. Referente ao eixo de 
de capacitação que tem como parceria a SEDE, CRA, SEBRAE e demais parceiros, com 
intuito de atender a todos os MEIs por auxilio de capacitação em temas direcionados ao 
público-alvo o maior número de Administradores dos 40.000 registrados do CRA para 
orientarem gratuitamente ao longo de 2021 MEIs  em todo o estado; CRA está conversando 
com CFA sobre o "Programa de Capacitação e Formação de Multiplicadores de 
Conhecimentos em MPEs; serão elaborados conteúdos que atenda de uma forma geral todos 



Governo do Estado de Minas Gerais 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 
Fórum Permanente Mineiro das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

6 
 

os MEIs; direcionar esforços para as cinco primeiras atividades com maior número de MEIs; 
bem como envolver todos os parceiros na divulgação do projeto. Eneila deixou aberta para 
fala do Sr. Rosendo, que confirmou a fala da Sra. Eneila e o Sr. Frederico ressaltou a 
importante participação do CRA. 
A Sra. Eneila passa a palavra para o Sr. Frederico que fala sobre o Circuito Mineiro de 
Oportunidades e Negócios - CMON, que ressaltou o esforço da Sra. Eneila para a realização 
desses, que envolveu a Região Metropolitana de Belo Horizonte, Zona da Mata, Vale do 
Aço, Vale do Rio Doce, Vale do mucuri, Vale do Jequitinhonha, Januária e Centro Oeste 
mineiro; com 255 empresas capacitadas, 336 agendamentos online, 249 rodadas de 
negócios. Sra. Eneila realizou um agradecimento especial a equipe da FIEMG que participou 
ativamente nesses resultados atingidos.  
 
O Sr. Frederico acredita em um resultado maior, incluindo agenda presenciais, para o ano 
de 2021 e falando sobre a retomada de uma reunião inicial do FOPEMIMPE em fevereiro 
ou março/2021, falando sobre o catálogo do CMON que a SEDE através da Diretoria de 
Apoio aos Pequenos Negócios e Cooperativismo realizou sobre as “Boas Histórias dos 
participantes. 
 
A Sra. Eneila em suas considerações finais informou sobre as atualizações no site da SEDE 
quanto a disponibilidade de dados como: o catálogo virtual do CMON, atas e afins do 
FOPEMIMPE estarão disponíveis via site em janeiro de 2021.  
 
Por fim, o Sr. Frederico Amaral, após não haver mais considerações agradeceu aos 
presentes. 
  
Sem mais manifestações dos conselheiros, a reunião foi encerrada às 15:32h. 

 
 
 

ENCAMINHAMENTOS 
 Realizar live com a participação dos prefeitos eleitos, para o primeiro trimestre.  

 
 
 
 

PRÓXIMA REUNIÃO 
Data: Fevereiro ou início de março/2021  

 

Assinaturas: 

 

 

________________________________ 
                                      Ana Luiza Resende Oliveira | EMATER 

 
________________________________ 

                                           Angelo Luiz Resende | SECULT 
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________________________________ 

                                                  Ariane Vilhenar | SEBRAE 
 
 

________________________________ 
                                                  Douglas Cabido | SEDE 

 
 

________________________________ 
                                              Eduardo Silva da Silveira | SEF 
 

 
 

________________________________ 
                                          Elvis Clayton Nunes Gaia | ARMBH  
 

 
 

________________________________ 
                                                     Fabiana Fontes | SEPLAG 
 

 
 

________________________________ 
                                                       Fernanda Prado | SEDE 
 

 
 

________________________________ 
                                                      Frederico Amaral | SEDE 

 
 
 

________________________________ 
                                                Gabriel Tavares | JUCEMG 

 
 
 

_____________________________ 
                                                 Geraldo Magela | OCEMG 
 

 
________________________________ 

                                                    Gilson Sales | SEAPA 
 
 
 

_______________________________ 
                                                  Guilherme Friche | SEMAD 
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________________________________ 
                                          Gustavo Henrique Alves | ABRASEL  
 
 

________________________________ 
                                                 Henrique Petrochi | JUCEMG 
 
 

________________________________ 
                                                            João Vitor | SEDE 
 
 
                                      ___________________________________ 
                                                   Joel Henrique de Souza | CDL 
 
 
                                     _____________________________________ 
                                                         Juliana Mancini | OAB 
 
 
                                      _____________________________________ 
                                                                Lucas Pitta | CDL 
 
 
                                        _____________________________________ 
                                          Luciano Medrado | FETCEMG/SETCEMG 
  
 
                                          _____________________________________ 
                                                      Marcilene Cedro | CORREIOS 
 
 
                                          _____________________________________ 
                                                          Maria Eneila de Loiola| SEDE  
 
  
 
                                            _____________________________________ 
                                                            Mariana Victoria| SEDE 
 
 
 
                                            _____________________________________ 
                                                             Nair Andrade| AC/Minas 
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                                             _____________________________________ 
                                                         Renato Matozinhos | INDI 
 
 
 
                                          _____________________________________ 
                                                        Rita de Cássia Lorenzo | FCDL-MG 
 
 
  
                                         _____________________________________ 
                                                         Rosendo Magela | CRA 
  
 
 
 
                                         _____________________________________ 
                                                        Thadeu Neves | FIEMG 
 
                                     


