
ATA DA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE 
MICRO E PEQUENA EMPRESA, REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 
2021 ÀS 10H, VIA SISTEMA ZOOM 

 

PRESENÇAS: Presidente da ACMinas José Anchieta da Silva, Edvar Dias 
Campos, Marcos Brafman, Aguinaldo Diniz Filho, Luís Paulo da Costa, Izabel 
Mendes, Adriana Avellar, Edna Lúcia, Geraldo Lima, Adélia Galantini, Otávio 
Elísio Alves de Brito, Epiphânio Camilo dos Santos, Adão Matos, Nacib Heti, 
Eneila, Frederico Amaral, Cleider Figueiroa, ABIRH/MG-Tânia Reis, Nair, Mário 
Campos, Marcos Sant’anna, Daniel Armond, Hélio Faria, Cristiane Costa, Luis 
Guelman, Nilza Dorothéa, Silvio Nazaré, João Bosco Cançado, Luis Itamar 
Saldanha, Kleber Colomarte. 

ABERTURA – o Presidente da ACMinas, Sr. José Anchieta da Silva, deu 
início aos trabalhos, agradecendo a presença de todos, solicitando informações 
sobre a Cartilha da nova Lei Geral Proteção de Dados (LGPD) ao 
superintendente Luís Paulo, que informou estar em produção na gráfica e que 
na semana que vem será entregue e em seguida será enviado a todos os 
associados da ACMinas no endereço cadastrado em nosso mailing. Em seguida, 
solicitou ao Presidente do Conselho Empresarial de Turismo, Otávio Elísio, que 
convide um responsável para falar em Plenária nos próximos dois meses sobre 
o Reflorestamento de Colinas. Segundo o Presidente Otávio Elísio, o 
responsável é o Ministro Rogério Marinho. O Presidente Anchieta solicita 
averiguar a quem ele indicaria para ser o nosso convidado para nos dizer o que 
está sendo realizado a respeito e o que nos cabe enquanto ACMinas em apoio 
a este projeto.  

Presidente Conselho Empresarial de Micro e Pequena Empresa Edvar Dias 
Campos – Agradeço a presença de todos e peço desculpas pelo atraso. 
Informou e agradeceu a Sra. Edna pelo último artigo já publicado no Blog do 
Conselho. Teremos mais artigos futuros. Passo a palavra ao Presidente 
Anchieta, pois ele tem algo muito importante a nos dizer enquanto empresários 
e necessitamos ouvir. Obrigado! 

Presidente José Anchieta da Silva – Quero agradecer ao ex-presidente aqui 
presente, aos Vice-presidentes, diretores e convidados que nos prestigiam. 
Agradeço ao Edvar pelo convite em participar deste encontro, falando sobre a 
LGPD e este é o público para este assunto. Esta lei, mexe com cada um de nós 
brasileiros e a Micro e Pequena Empresa precisa de um alento. Esta lei não é 
um bicho-papão e faço uma séria de críticas aos que tem se dedicado, pois há 
uma transferência de pavor sem necessidade, muito próprio de nós brasileiros. 
Não tenhamos medo do novo. Nós estamos alinhados e adotando os 
direcionamentos da União Europeia e dos Estados Unidos que são os melhores 
e nos igualamos a isto, o que é o lado bom da coisa. O direito do brasileiro só 
vale dentro do território brasileiro até a consagração da linguagem eletrônica. A 
Lei de Dados, valorizará o direito da cooperação entre sistemas – países 



colaborando com países, para falarmos a mesma linguagem e praticarmos a 
mesma lição. A base da lei é fundado na ética, com necessidade de guardar o 
sigilo. Agora, nós que tínhamos que ter um cuidado especial em passar 
informações, temos um balizamento. Há pontos nebulosos onde o Estado utiliza 
do privilégio do sigilo e isto tem que ser revisto. Esta é a lei que regula o 
comportamento ético e ficou uma lei sistemática, próximo a vida moderna. Ela 
tem o objetivo de proteger as pessoas e da mesma forma a pessoa jurídica, ela 
cuida de ambos, do titular de dados e temos então que nos preocupar com as 
nossas relações interpessoais. Dados, é tudo aquilo que não sendo pessoa, 
pertence a pessoa: CPF, CNPJ, endereço, especialidade. Sabemos que o 
grande patrimônio hoje é a informação. Foi constituída uma Agência, autoridade 
Nacional, para cuidar deste “Mercado de Dados”. Há que se caminhar para 
entender os direitos sensíveis que não definimos, mas que sentimos o que é 
“Dados Sensíveis”. Vamos separar princípios de regras. A Lei adota os princípios 
da boa fé que está presente na vida humana: princípio de finalidade, da 
adequação, da necessidade (que tem que ser analisado de forma ampla), 
princípio do livre acesso, da qualidade dos dados, da transparência, da 
segurança, da prevenção. “Temos que dar margens a instrumentos para que não 
sejamos cobrados, para que não haja culpa”. A cada término de uma relação 
jurídica, sugiro que não se cobre coisas do passado.  Este é o livro que 
entregaremos a cada associado da ACMinas e que aconselho transformar em 
um livro de cabeceira. Tratar os dados, protege-los e bem usá-los nos limites da 
autorização recebida. Como disse no início, a lei não é um leão, ela apenas 
regulariza o que podemos usar na medida da autorização, podendo responder 
pelos seus atos. Agradeço ao Edvar pela oportunidade e as 39 pessoas aqui na 
sala e termino dizendo novamente que: “A lei que regula não é um leão e ela 
coloca o Brasil no conceito de país de 1º mundo”. Obrigado!  

Presidente Edvar Dias Campos – Eu agradeço ao Presidente Anchieta pela 
bela exposição, que nos passou uma maior tranquilidade e fico aguardando o 
livro para que possamos aprofundar mais nossos conhecimentos. E agradeço ao 
Marcos Brafman, que como Coordenador dos Conselhos nos tem apoiado em 
todas as nossas atividades. Coordenador dos Conselhos Marcos Brafman – 
Agradeço e cumprimento o Presidente Anchieta pela aula magna e realmente foi 
um privilégio ter esta aula da LGPD. Parabéns Edvar por esta iniciativa e por 
esta oportunidade aos nossos associados. Cumprimento o Aguinaldo e o 
Epiphânio e demais presidentes de Conselhos, Diretores e demais convidados 
aqui presentes. Agradeço ao Luís Paulo, Margareth e a equipe ACMinas que dão 
todo apoio aos nossos encontros, como este trabalho fantástico que levamos 
aos nossos associados. O tema LGPD não poderia ser melhor escolhido. 
Parabéns á equipe JASA por esta Cartilha/livro da Lei LGPD que permitirá uma 
visão real do assunto e aplica no seu dia a dia. Presidente José Anchieta – 
Peguem as últimas páginas e façam uma boa leitura e se tornarão um bom 
conhecedor do assunto. Vice-presidente José Epiphânio Camillo dos Santos 
– Este trabalho, com autorização do Presidente Anchieta, está sendo usado na 
rede assespro e por algumas outras entidades. Coordenador Conselhos 



Marcos Brafman - Convido a todos a se inscrever e participar da palestra “DNA 
Empreendedor – desmistificando os pequenos negócios e parabéns a todos 
deste Conselho de Micro e Pequena Empresa por este belo trabalho voluntário. 
Presidente Edvar Dias Campos – Obrigado Marcos Brafman e a todos, tudo o 
que foi falado aqui, eu endosso embaixo. Diretor Luís Itamar Saldanha – 
Parabéns pela maravilhosa aula e agradeço ao Edvar por trazer temas tão 
presente e importante e ficarei ávido em receber o livro. Os anti-públicos às 
vezes somem com nossos documentos, e quando um advogado vai lá procurar 
já não os encontram e com este conhecimento, sabemos que temos total direito 
e sugiro, quem sabe enviar um exemplar ao setor público para que tomem 
conhecimento de suas responsabilidades. Obrigado! Luís Guelman – Parabéns 
pela aula de direito, voltado á privacidade de dados e me coloco á disposição 
em colaborar, com minha experiência na área de T.I e como CEO da Cemig, 
onde criamos um plano de proteção desta grande empresa. 1º a ABNT ISO 7000, 
que trata deste assunto e da questão técnica que é um grande desafio e a ABNT 
ISO 27701. Teremos um grande desafio e a ACMinas pode nos ajudar a ter um 
mínimo de cuidado. Obrigado! Presidente Edvar Dias Campos – Luís, você 
pode e aceitaremos a sua ajuda e vamos estudar o como levar aos empresários 
este trabalho. Eneila – Parabéns ao Conselho, que é nosso parceiro junto á 
Fopemimpe onde contamos com a presença de todas as entidades, órgãos 
governamentais, fazendo um trabalho bem alinhado para o bom 
desenvolvimento dos negócios e dos pequenos empreendimentos. Criamos um 
fundo, que se aprovado pela ALMG, será uma referência nacional. Após este 
estado de pandemia, espero ter o incentivo dos Micro e Pequenas Empresas. 
Obrigada! Edvar Dias Campos – Obrigado Eneila pelas suas colocações e 
vamos sim, se Deus quiser fazer algo muito bom para os MPE’s. Diretor Emérito 
Silvio Soares Nazaré – Não posso sair desta reunião, sem antes cumprimentar 
o Anchieta e ao Edvar pela oportunidade de ouvir palavras tão importantes neste 
momento do Brasil. Também ao Aguinaldo que sempre nos trouxe um apoio, se 
mostrando um verdadeiro amigo. E ao Marcos Brafman que nos conduz a 
conseguir a excelência em nossos trabalhos e a todos aqui presentes. 
Precisamos levar esta informação para além ACMinas. Obrigado! Diretor Kleber 
Colomarte – Parabéns Anchieta, você faz com que a Legislação seja tão 
simples. Nós do CIEE temos nos debruçado para conhecer toda a lei e 
compreendemos que ela não é complicada, mas é pesada. Vejo poucas 
empresas, bem como o poder público pouco se empenhando a se adequar a 
esta lei.  Pena que os dados chegaram a este ponto, de ser usado de forma 
errônea a ponto de vir uma lei para abranger a todos. Parabéns Anchieta e Edvar 
pela bela exposição. Ex-presidente Aguinaldo Diniz Filho – É um prazer estar 
com todos vocês. Parabéns ao Anchieta pelo poder da síntese de uma matéria 
tão profunda, você tem conhecimento desta nova lei geral. A colocação deu um 
denominador comum que simplifica e isto é um patrimônio. O paralelo feito pela 
lei S/A e LGPD foi pontual. Parabéns pela palestra pois é um tema muito 
relevante. Obrigado! Presidente Edvar Dias Campos – Aguinado, suas 
palavras nos ajudam a fazer e a criar mais auxílios as Micro e Pequenos 



Empresas. Agradeço ao Anchieta, Marcos Brafman, o apoio da ACMinas e a 
todos os membros do Conselho com suas contribuições voluntárias. Obrigado! 

ENCERRAMENTO – E por não haver mais assuntos em pauta e pelo avançar 
da hora, o Presidente do Conselho Empresarial da Micro e Pequenas Empresas 
agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião. Belo Horizonte, 
07 de junho de 2021 
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p/  Margareth Viegas – Secretaria Geral 


