
ATA DA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE 
MICRO E PEQUENA EMPRESA, REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO 
DE 2021 ÀS 10H, VIA SISTEMA ZOOM 

 

PRESENÇAS: Presidente Edvar Dias Campos, Coordenador dos Conselhos 
Empresariais Marcos Brafman, José Epiphânio, Camillo dos Santos, Izabel 
Mendes, Adélia Galantini, Nair, Denise Lucena, Bruno Henrique, Adão Matos, 
Rogério, Geraldo Lima, Adriana Avellar, Kleber Colomarte, Adriano Espechit, 
Sérgio Frade, Cintia Paes, Denise Lucena, Nectar Pharmaceutica, Fabiana Eike, 
Rowan Araújo.  

ABERTURA – O Vice-Presidente da ACMinas e Coordenador dos Conselhos 
Empresariais Marcos Brafman, deu início aos trabalhos, justificando ausência 
do Presidente Anchieta devido compromissos e em seu nome, agradecendo a 
presença de todos, bem como a contribuição dos membros do Conselho e a do 
Edvar pelo trabalho dedicado ao Conselho, muito importante para os Associados 
da ACMinas, na maioria formados pelas micro e pequenas empresas. E hoje, 
agradeço pela generosidade de compartilhar conosco sua experiência de vida.  
Gostaria de dizer do projeto em parceria com o Sebrae DNA Empreendedor em 
parceria com o Sebrae que ocorrerá em 21 de setembro a 2ª palestra – 
“Descomplicando o Digital em seu Negócio”. Agradeço o empenho da Carla e do 
Luís Paulo que tão bem arquitetaram junto ao nosso Vice-presidente José 
Epiphânio. Edvar, como diz o Presidente Anchieta, a palavra não é minha e a 
passo a você, porque tenho certeza, teremos uma ótima reunião. 

Presidente do Conselho Empresarial de Micro e Pequenas Empresas Edvar 
Dias Campos – Bom dia a todos, fico feliz em poder contar com a presença de 
vários membros de nosso conselho. As Micro e Pequenas Empresas lideram a 
geração de empregos e muitas fecharam, devido à falta de apoio e não 
procuraram se informar no Sebrae ou não souberam buscar apoio. Peço 
desculpas ao José Carlos, que não tem participado das reuniões e me informou 
que não sabia que continuava como vice-presidente. Peço desculpas e informo 
que continua da mesma forma da Gestão do Aguinaldo, aqui na gestão do 
Anchieta. Vamos agora a minha experiência de vida.  

“O Empreendedorismo e sua experiência de Vida” - Nasci em 1955 na bela 
cidade de Quartel Geral, Centro Oeste de Minas Gerais, iniciei minha vida 
profissional engraxando sapatos na porta de uma venda (hoje mercearia). De 
segunda a sábado eu vendia quitandas, picolés e doces naus ruas da cidade. 
Nos dias de domingo reunia no asilo de idosos para ajudar nas tarefas da 
instituição. Aos quatorze anos mudei para Belo Horizonte em busca de trabalho 
e estudo, pois tinha cursado apenas o 4º ano primário. Aos 23 anos de idade 
mudei para Conceição das Alagoas e comprei uma mercearia. Fiquei apenas um 
ano e vendi o negócio para outra pessoa. Em 1980 retornei a Belo Horizonte, 
iniciando em seguida o curso Técnico em Contabilidade. Desde então apaixonei 
pela contabilidade motivo, que contribuiu para o início da minha empresa. Por 
acreditar que a prosperidade profissional, pessoal e empresarial é resultado do 
esforço em garantir ações claras, inaugurei em janeiro de 1986 a CED 



Contabilidade. Iniciei em 1984 na área profissional contábil com o apoio do 
contador e advogado Dr. João Bosco Machado Gonçalves. Apenas dois anos de 
convivência foram suficientes para que João Bosco me motivasse a iniciar meu 
empreendimento. Ele sugeriu que eu administrasse o próprio escritório, que 
funcionaria como uma “filial”. No entanto a filial cresceu e tornou-se “sede”, ou 
melhor CED, que significa Contabilidade Edvar Dias Campos. Conquistei e 
mantenho até os dias atuais vários clientes desde o início do negócio. A escalada 
da minha empresa teve e tem apoio de profissionais que fazem das palavras 
“confiança e respeito” o objetivo maior de meu trabalho. Dois de meus antigos 
colaboradores hoje são meus sócios. Desde o início de minha empresa busquei 
me capacitar ao máximo. Participei de vários cursos, palestras, eventos em 
diversas instituições e ainda continuo a buscar conhecimentos. Em 2000 surgiu 
a oportunidade do curso “Contabilizando o Sucesso”. Acreditando que teria mais 
informações contábeis neste curso, não deixei a oportunidade passar. O curso 
foi tão bom que além do conhecimento adquirido, aflorou meu espírito 
empreendedor. Logo em seguida fiz o curso de Gestão Contábil e complementei 
a grade curricular para concluir o curso de Ciências Contábeis em 2016. Passei, 
então, a ter o registro como contador. No início de 2000 comecei a participar do 
FOMIMPE – Fórum Mineiro das Micro e Pequenas Empresas, que era 
administrado pelo SEBRAE/MG. Este fórum era realizado em cidades polo de 
Minas Gerais.   Participei, também, neste período, de um grupo de trabalho no 
SEBRAE/MG para contribuir com sugestões que pudessem melhorar o ambiente 
de negócio dos empreendedores. Participaram dos trabalhos várias entidades, 
políticos e servidores públicos. Ao final foi publicado o livro Rumo a Lei Geral da 
Pequena Empresa. Em 2006 foi aprovado a Lei 123/2006 das Micro e Pequenas 
Empresas. Por ter participado das sugestões e do Fórum fui convidado, em 2007, 
pelo SEBRAE, para atuar como consultor da Lei Geral, levando aos colegas 
contadores informações sobre a Lei. Viajei por todo o Estado de Minas 
disseminando as informações. Em seguida, através de processo seletivo, me 
tornei consultor do SEBRAE com o objetivo de atender aos municípios. Logo em 
seguida fui convidado para coordenar o comitê de Racionalização Legal e 
Burocrática do então FOMIMPE. Assim, tive a oportunidade de apresentar 
propostas para a melhoria do ambiente de negócios das Micro e Pequenas 
Empresas. Uma destas foi a criação do Estatuto da Micro e Pequena Empresa 
do Estado de Minas Gerais, que foi aprovada. Em seguia o FOMIMPE passou a 
ser chamado de FOPEMIMPE - Fórum Permanente Mineiro das Micro e 
Pequenas Empresas. Sua gestão passou para Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico do Estado de Minas Gerais e permanece até hoje. Sou representante 
da ACMinas neste fórum, com muito orgulho. Paralelo ao meu espírito 
empreendedor, busquei participar de atividades associativas. Desde então me 
tornei associado à ACMinas e à Rede Integrar. Esta entidade, inclusive, teve 
início dentro da ACMinas e por muito tempo realizou suas reuniões nas 
dependências da casa. Fui o associado fundador e o primeiro presidente desta 
entidade. Hoje estou como membro do Conselho Fiscal e presidente do 
Conselho Empresarial das Micro e Pequenas Empresas da ACMinas, o que 
muito me honra. Em 2008 fui convidado a participar de trabalhos voluntários no 
CRCMG – Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. Trabalho esse 
que realizo até os dias atuais. A possibilidade de destinar recursos do Imposto 



de Renda das Pessoas Físicas, para o Fundo da Infância e Adolescência e ao 
Fundo do Idoso, só foi possível graças ao trabalho que realizei, como 
representante do CRCMG, com o apoio dos Conselhos Regionais, Conselho 
Federal de Contabilidade e parlamentares. Fui convidado a participar de uma 
chapa para concorrer às eleições para conselheiro no CRCMG, cargo que ocupei 
até 2018. Há anos participo de Convenções de Contabilidade, congressos, 
entidades, pois entendo que é um ambiente muito rico para adquirir 
conhecimentos e fazer network. Realizei várias palestras sobre as Micro e 
Pequenas Empresas em Minas Gerais, inclusive na ACMinas, com a presença 
e participação do atual Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de 
Minas Gerias Fernando Passaglio. Desde a criação de minha empresa, tive o 
apoio de minha esposa, que me auxiliava nas tarefas do escritório, palavras de 
apoio, observações comportamentais, companhia nas viagens, para divulgação 
das informações, distribuição e coleta de materiais para os participantes de 
cursos. Leio jornais todos os dias, e, aprendi que é muito importante ter atenção 
em artigos de relacionamento humano, pois, me motivam a melhorar meu 
relacionamento com as pessoas, principalmente, com os colaboradores. Afinal, 
estes são o capital intelectual mais importante de uma organização. Hoje estou 
como diretor da “CED Contabilidade” empresa especializada em serviços de 
contabilidade, consultoria, assessoria tributária, trabalhista e previdenciária, 
prestando seus serviços para empresas dos mais diversos segmentos do 
mercado. Suas atividades iniciaram em 1986, estando hoje solidamente 
segmentada no mercado, sempre buscando novas tecnologias que agilizem os 
trabalhos da equipe em prol dos melhores resultados para os clientes. A CED 
Contabilidade conta atualmente com uma equipe de profissionais contábeis que 
estão em constante atualização de seus conhecimentos, participando de 
palestras, cursos, seminários, convenções, congressos. Isto contribui para que 
possamos oferecer um serviço de excelência aos nossos clientes. Edvar Dias 
Campos / Contador e Empresário / Presidente do Conselho Empresarial da Micro 
e Pequenas Empresas da ACMinas 

Palavra aberta: Fabiana Eike – Bom dia, eu sou associada à ACMinas há 15 
anos e é isto que nos move. Tem empresários desistindo nesta pandemia, sem 
fôlego e sem condições de lutar. A ACMinas, diferente do Sebrae, nos acolhe 
desde a recepção, os Conselhos em geral, ficam muito próximos a todos nós. 
Sabemos que é um trabalho voluntário, mas tem que ter responsabilidades para 
atuar junto ás necessidades do Conselho. Geraldo Lima – Estou na ACMinas 
há 3 anos e sabemos que ela tem um coração enorme e este exemplo do Edvar 
é ímpar. A ACMinas acolhe muito bem estes empreendedores. Eu tenho um 
projeto de consultoria e podemos fazer virtualmente aos interessados, ajustando 
para aplicar no Conselho. O Sebrae tem um caráter elitizado, mas temos 
capacidade de fazer boas coisas junto aos micro empreendedores. Temos que 
ajudar uns aos outros. Edvar Dias Campos – Realmente é verdade, mas 
quando conseguimos entrar no Sebrae ele nos dão inúmeros conhecimentos. 
Izabel Mendes – Edvar, me emocionei com sua história e sei bem sobre os 
preconceitos nas faculdades. Sobre o Sebrae, ele tem o mesmo modelo para 
todos, o de lapidar as pessoas para direcionar aos que precisam. O Sebrae tem 
mudado aos poucos sua forma de se apresentar, pois as dores são diferentes e 
a ACMinas pode ser um instrumento na parceria. José Epiphânio Camllo dos 



Santos – Eu trabalhei em uma instituição há alguns anos e pude perceber a 
carência, as pessoas não sabiam fazer contas, cálculos de juros, e foi preciso 
dar uma assistência básica de matemática financeira. Precisamos buscar saber 
quais são as deficiências das empresas para que possamos apoiar e dar 
pequenos cursos para melhor entendimento. No caso ACMinas, as grandes 
empresas não necessitam deste apoio, mas as pequenas empresas precisam. 
Kléber Colomarte – Na verdade, quando um estagiário entra para uma 
empresa, ele tem mais a dar do que a receber. Se a empresa deixa-lo trabalhar, 
ele vai fazer o que precisa e muitas das vezes, se não conseguir ele vai levar o 
assunto ao seu professor e a empresa acaba por ter também, uma assessoria 
das faculdades, via Professores.  Nair – Edvar, seu espírito empreendedor nos 
inspira a buscar apoio e parcerias, como a Rede Integrar. Você é meu 
conselheiro e inclusive me instruiu a voltar aos meus estudos. Profissionalmente, 
a parceria foi muito bem sucedida, obrigada!  Adriana Avellar – Também passei 
por tudo o que você passou na Faculdade Edvar. Mas, hoje os “coleguinhas” de 
18 anos passaram a confiar e entregar as tarefas a mim. Mas estou indo bem, 
foi muito desafiador, estou apaixonada pelo Direito. Mas sua história foi muito 
inspiradora, fomentando as Micro e Pequenas Empresas com seu 
conhecimento. Parabéns! Adélia Galantini – O Edvar embora seja meu cliente, 
sou eu que aprendo muito com ele. Sou articuladora do segmento da moda, mas 
com esta pandemia, tive que repensar qual é o meu negócio. Estudei muito e a 
teoria está ótima, então montei a minha empresa “E-Commerce”, mas na prática 
está um caos. E o apoio que vocês citam acima da necessidade dos médio e 
pequenos empresários, é muito real. Sei que vou precisar muito deste apoio e 
de todos vocês. Obrigada! José Epiphânio Camllo dos Santos - A ACMinas 
tem dois grandes parceiros no segmento de conhecimentos que é o Sebrae e a 
FDC. Conheço ambos desde 1966 com formatação de cursos muito bem 
sucedidos. Edvar Dias Campos – É muito importante informar aos pequenos 
empresários da importância do associativismo e das entidades em geral, pois só 
com esta conexão, melhoraremos nossos negócios.  

Vice-presidente e Coordenador dos Conselhos Empresariais Marcos 
Brafman – Parabéns Edvar pela história de valor e de inspiração para todos. 
Vários de nossos associados, vão conhecê-la pela gravação, que ficará no Blog 
do Conselho. Você mostra mais uma vez, que sucesso vem antes do trabalho 
apenas no dicionário, pois na realidade é uma luta constante. É muito importante 
o associativismo, pois recebemos mais do que doamos. O que aprendemos nas 
reuniões dos Conselhos é fantástico e recomendo a todos a participarem, pois 
os resultados são concretos. “Juntos Somos Mais Fortes”. Parabéns Edvar, pelo 
trabalho voluntario e estendo a todos os Conselheiros e convidados e aos 
Presidentes de Conselhos aqui presente. São 18 Conselhos composto por 
craques, trazendo benefícios fantásticos aos nossos associados liderados na 
maioria por micro e pequenos empresários e neste período de pandemia, o 
conhecimento pode fazer a diferença. E sobre o que se falou aqui do Sebrae, só 
nos mostra que estamos no caminho certo com esta parceria, pois o DNA 
Empreendedor, nasceu da necessidade indicada nas reuniões realizadas pelos 
Conselhos Empresariais. Obrigado pela liderança e trabalho frente ao conselho 
e a todos os conselheiros! 



Encerramento - E por não haver mais assuntos em pauta, o Presidente Edvar 
Dias Campos agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião. 
Belo Horizonte, 15 de setembro de 2021. 
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Por Margareth Viegas 


