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Ata referente à 4ª reunião ordinária de 2020   
Conselho Deliberativo do FOPEMIMPE  

Data: 02/12/2020 Local: Plataforma Google Meet, via link 
https://meet.google.com/nbm-xccz-wiu  

Pauta:  

 Projeto: “Políticas para Melhoria do Ambiente de Negócios para o 
Microempreendedor Individual – MEI”;ACT SEDE/SEBRAE/SEPLAG ; 

 Monitoramento Programa Minas Livre para Crescer; 
 Deliberação pauta reunião Assembleia FOPEMIMPE (10/12); 
 Atuação para 2021; 
 Demais assuntos e considerações dos Conselheiros. 

 
 
 

PARTICIPANTES (ORDEM ALFABÉTICA) 
 
Arnaldo Correa – SEDE 
Eduardo Silva da Silveira – SEF 
Fabiana Fontes _ SEPLAG 
Fernanda Prado _ SEDE 
Frederico Amaral – SEDE 
Gabriel Tavares – JUCEMG 
Geraldo Magela – OCEMG 
Gilson Sales_ SEAPA 
Gustavo Henrique Alves – Abrasel 
Helvécio Siqueira Braga – Fecomércio MG 
Luciano Medrado – FETCEMG/SETCEMG 
Maria Eneila de Loiola – SEDE 
Mariana Victoria _ SEDE 
Marco Antonio Martins de Almeida _ SEDE 
Renato Matozinhos _ INDI 
Rita de Cássia Lorenzo – FCDL-MG 
Thadeu Neves _FIEMG 

 
 

ASSUNTOS TRATADOS 
No dia 02 (dois) do mês de dezembro de 2020, das 14:10h às 15:46h, no espaço virtual 
através da plataforma Google Meet no link https://meet.google.com/nbm-xccz-wiu, 
realizou-se a Quarta Reunião Ordinária de 2020 – 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, 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 
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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. 
A reunião foi aberta pelo Sr. Frederico Amaral- Superintendente de Desenvolvimento de 
Potencialidades Regionais - SEDE, dando as boas-vindas aos presentes e enaltecendo a data 
tão importante para o estado de Minas Gerais que é seu aniversário de 300 anos, e solicitando 
a palavra o Sr. Geraldo Magela solicitou a inclusão da reunião nessa importante data de 
celebração. O Sr. Frederico apresentou a proposição da Ordem dos Advogados do Brasil – 
OAB para participar da Assembleia do FOPEMIMPE , falando sobre o interesse da mesma 
na aproximação com os micro e pequenos empreendedores e discussões jurídicas para 
esclarecer alguns pontos de maneira mais clara, tendo recebido a solicitação por parte da 
OAB, com aceitação total de todos presentes. O Sr. Geraldo Magela - OCEMG se colocou 
favorável com a ressalva de se verificar na legislação vigente  sobre a adesão de membros 
na Assembleia do FOPEMIMPE, sugerindo que na primeira reunião, devido a proximidade, 
a OAB participe como convidada. O Sr. Frederico ficou de realizar a consulta na legislação 
para obedecer ao trâmite legal, apresentando a pauta na sequência: 

 Projeto “Politicas para Melhoria do Ambiente de Negócios para o 
Microempreendedor Individual MEI”;  

 ACT SED/ SEBRAE/SEPLAG;  
 Monitoramento do programa Minas Livre Para Crescer 

Solicitando as ideias e sugestões para 2021 por parte dos membros. Passando a palavra a 
Sra. Eneila Loiola que apresentou o Projeto de “Políticas para Melhoria do Ambiente de 
Negócios para o Microempreendedor Individual-MEI” que tem 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,  sob os 
eixos de: Crédito; Simplificação e Desburocratização; Compras Governamentais; 
Capacitação e Inovação - Tecnologia – Mercado – Logística. Informou sobre o os 
encaminhamentos realizados para o eixo de Capacitação com a parceria direta através do 
SEBRAE e CRA para capacitar em temas direcionados ao público-alvo cerca de 1.000 
Administradores dos 40.000 registrados do CRA para orientarem gratuitamente ao longo de 
2021 MEIs  em todo o estado, eerão elaborados conteúdos que atenda de uma forma geral 
todos os MEIs, direcionar esforços para as cinco primeiras atividades com maior número de 
MEIs, bem como envolver todos os parceiros na divulgação desta ação. A Sra Eneila Loiola 
comentou sobre o momento de incertezas e preocupação que os pequenos negócios estão 
vivendo, já antecipando um cenário complexo com a extinção de auxílios por parte do 
Governo Federal para 2021. Ressaltou ainda, a parceria da FDCL na divulgação das ações 
do referido projeto. A Sra. Rita de Cássia complementou que a FCDL fará a disseminação 
das ações de todos os eixos via CDLs locais. 
 
Referente ao encaminhamento do eixo crédito, a Sra. Eneila Loiola informou sobre as 
reuniões já realizadas com SEBRAE, e SICOOB na estruturação do Plano de Comunicação 
específico sobre produtos e serviços financeiros para o MEI e informou que as Notas de 
Empenho estão em andamento, que são encaminhamentos mais complexos por envolver 
outro órgão e oferecem uma expectativa de trabalho para mais um ano.  
 
Referente ao eixo de Compras Governamentais, informou acerca do Acordo de Cooperação 
Técnica entre SEDE, SEBRAE e SEPLAG  que visa estabelecer diretrizes na promoção de 
políticas de compras governamentais que impactem positivamente no desenvolvimento da 
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economia local e fomento dos pequenos negócios, na geração de emprego e renda na 
economia. Informou que o Plano de Trabalho já está validado pela Seplag, faltando apenas 
a validação do Sebrae que acontecerá até o dia 10/12/2020. 
 
A Sra. Eneila Loiola perguntou se haveria no grupo dúvidas antes de passar a palavra ao Sr. 
Frederico que apresentou os resultados do Minas Livre para Crescer, informando que foi 
recebido um número de 215 propostas, desse total 108 estão em análise e 97 foram aprovadas 
e 10 foram recusadas. Das aprovadas, diversas que foram implantadas, sendo o principal 
demandante a FAEMG  que apresentou 68 propostas a maior parte relacionadas a processos 
ambientais sendo acompanhada pela SEDE junto a Secretaria do Meio Ambiente, na 
sequência a CDL aparece com um também expressivo número de propostas com 57 
aprovadas 1 recusada e 7 em análise. A OCEMG teve um número de propostas 15 sendo  
que dessas 6 estão em análise, 7 aprovadas e 2 recusadas. Ressaltou algumas das principais 
conquistas que foram a 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; abertura do 
debate junto ao CBMMG para mudança de normativos burocráticos para obtenção de alvará 
; mudança no atendimento e nos processos permitindo que empresas façam alterações no 
cadastro de funcionários via WEB; Disponibilização de extratos online comprovando 
pagamento das guias de ISSQN eliminando assim a necessidade de documentos físicos da 
parte do empreendedor; disponibilização de Relatório Atualizado para a Frente Parlamentar 
Para Desburocratização; simplificação e padronização na análise de atos a serem arquivados 
na Junta Comercia do Estado de Minas Gerais e em especial da SEDE temos o Decreto de 
Liberdade Econômica publicado; REVOGAÇO – Publicado; 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” 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, todas ações visando para deixando o ambiente de 
negócios de Minas Gerais mais simples. 
 
O Sr. Gustavo Alves_ Abrasel, solicitou a palavra nesse momento, e perguntou sobre as 
questões da Secretaria da Fazenda junto ao Minas Livre para Crescer quanto à mudanças de 
metodologias da SEFAZ, e o Sr. Frederico o informou que o Programa não trabalha com 
tais demandas apresentando a opção de que dependendo da questão pode-se haver um 
acompanhamento da demanda pelo Minas Livre Para Crescer, sendo uma demanda de 
automatização, informado pelo Sr. Gustavo Alves. O Sr. Geraldo Magela - OCEMG 
solicitou a palavra informando sobre a necessidade de ampliar a divulgação dos resultados 
do Minas Livre. O Sr. Frederico Amaral – SEDE, informou que irá apresentar na Assembleia 
e trabalhar para que além das informações contidas o site, realizar a criação de um esforço 
para a criação de um boletim à ser melhor discutido em relação a formato e periodicidade. 
 
O Sr. Marco Antônio - SEDE reafirmou a fala do Sr. Frederico, se colocando à disposição 
para colaborar com o que for necessário. O Sr. Frederico, retomando a palavra apresentou a 
proposta para 3 reuniões do FOPEMIMPE em 2021 e a continuidade das ações iniciadas em 
2020. A  Sra, Eneila Loiola – SEDE, reforçou as ações para 2021 e o envolvimento de todos 
os parceiros na realização destas. 
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Por fim, o Sr. Frederico Amaral, após não haver mais considerações agradeceu aos presentes 
lembrando sobre a Assembleia que ocorrerá no dia 10 (dez) de dezembro. 
Sem mais manifestações dos Conselheiros, a reunião foi encerrada às 14:46h. 

 
 
 

ENCAMINHAMENTOS 
 Realizar consulta à Lei 20.826 de 31/07/2013 sobre a adesão de novos membros no 
FOPEMIMPE. 
 Pauta da Reunião de Assembleia de 10/12/2020  

 
 
 
 

PRÓXIMA REUNIÃO 
Data: 10/12/2020 (Reunião de Assembleia) 
Horário: 14h 
Local: plataforma digital será disponibilizada oportunamente 

 

Assinaturas: 

 

 

________________________________ 
                                                         Arnaldo Correa _ SEDE 

 
 

________________________________ 
                                                   Eduardo Silva da Silveira  

 
 
 

________________________________ 
                                                        Fabiana Fontes 

 
 

________________________________ 
                                                       Fernanda Prado _ SEDE 

 
 

________________________________ 
                                                     Frederico Amaral – SEDE 

 
 

________________________________ 
                                                  Gabriel Tavares – JUCEMG 
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________________________________ 
                                                Geraldo Magela – OCEMG 

 
 

________________________________ 
                                                     Gilson Sales_ SEAPA 

 
 

________________________________ 
                                          Gustavo Henrique Alves – Abrasel 

 
 

________________________________ 
                                    Helvécio Siqueira Braga – Fecomércio MG 

 
 
 

________________________________ 
                                    Luciano Medrado – FETCEMG/SETCEMG 

 
 
 

_____________________________ 
                                                Maria Eneila de Loiola – SEDE 
 

 
 

________________________________ 
                                                 Mariana Victoria _ SEDE 
 
 
 

________________________________ 
                                    Marco Antonio Martins de Almeida _ SEDE 
 
 
 

________________________________ 
                                                Renato Matozinhos _ INDI 
 
 
 

________________________________ 
                                         Rita de Cássia Lorenzo – FCDL-MG 
 
 
 

________________________________ 
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______________________________________________________________________ 
 

Thadeu Neves _FIEMG 
 
 
 
______________________________________________________________________ 

Rodrigo Matias – SEPLAG 


