
ATA DA DÉCIMA REUNIÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE 
MICRO E PEQUENA EMPRESA, REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO 
DE 2021 ÀS 16H, ESPECIAL DE CONFRATERNIZAÇÃO, NO HALL 
DO 4º ANDAR DA ENTIDADE 

 

PRESENÇAS: Presidente Edvar Dias Campos, Coordenador dos Conselhos 
Empresariais Marcos Brafman, Superintendente Luis Paulo, Adélia Galantini, 
Adriana Avellar, Luiz Itamar Saldanha, Antú Sérgio, José Carlos da Costa e José 
Fernandes Monteiro 

Abertura: O Presidente do Conselho Empresarial de Micro e Pequena Empresa, 
Sr. Edvar Dias Campos, deu início aos trabalhos informando que esta reunião 
será apenas para confraternização e para apresentação metas e ações para 
2022 

Saudações Coordenador dos Conselhos Empresariais Marcos Brafman – 
Agradeço a participação de todos, sejam muito bem vindos. O Presidente 
Anchieta iria participar fazendo a abertura, mas teve um compromisso 
profissional e me solicitou que o representasse nesta reunião. Temos 18 
Conselhos Empresariais e este Conselho da Micro e Pequena Empresa é  de 
grande importância para os nossos associados. Saúdo o Edvar pelas ações 
importantes realizadas durante a pandemia, as suas reuniões com as 
apresentações pelos membros do Conselho voltados para nossos associados, 
onde 93% deles são MPEs, todos beneficiados pelos serviços prestados pela 
ACMinas. Existe um indicador importante que demonstra a satisfação dos 
associados com a ACMinas que é a baixa inadimplência, mostrando que os 
benefícios estão indo de encontro às necessidades e expectativas dos 
associados, e o Conselho teve papel fundamental neste processo. Encerro 
agradecendo muito o trabalho de todos vocês e da nossa equipe ACMinas.  
Presidente Edvar Dias Campos – Obrigado Marcos Brafman, Luís Paulo, 
Margareth e equipe. Eu tenho a convicção Marcos de que o Empreendedor se 
sente tímido em participar das ações nesta casa, é necessário um trabalho mais 
de perto, ou seja pegar na mão destes empreendedores e trazer para ACMinas. 
Temos que fazer um trabalho, mostrando a eles que esta é a Casa deles. Vou 
apresentar agora um vídeo com nossas ações e reuniões de 2021. Vamos 
juntos, continuar a atuar em 2022 pois só vamos evoluir quando contribuirmos 
uns com os outros. (vídeo apresentado e inserido no blog do Conselho) Vice-
presidente do Conselho José Carlos da Costa – Boa tarde a todos. Tive uma 
boa sensação quando aqui entrei, lembrei de quando aqui trabalhei em 1973 e 
fiquei por 5 anos como Corretor Comercial. Á época, trazíamos cerca de 120 
associados mensalmente. Peço desculpas por não ter participado ativamente, 
mas tive que trabalhar em dobro e ainda tivemos sérios problemas, com 
negócios fechando e amigos morrendo. Mas, estamos agora todos bem e 
preparados para nova etapa e estarmos mais próximos. Quero comunicar que 
sou agora, Diretor Conselheiro do Sindicato das Representações Comerciais. 
Gostaria de sugerir, que a Casa/Conselho encaminhasse ofício convidando-os a 
participar de nossas reuniões e atividades da Casa. Eles também são Micro e 



Pequenas Empresas e quem sabe realizar eventos e criar projetos juntos. 
Parabéns Edvar pela liderança, a máquina realmente funcionou e vi os eventos 
acontecendo. Sinto que 2022 será muito positivo e com grandes realizações. Á 
época da gestão do Aguinaldo, eu sugeri a ele o retorno deste Conselho de MPE 
e reforço que todo associado deveria passar por este Conselho para ver como a 
Casa trabalha por ele. Reforçando a importância do associado, quem sabe 
podemos retornar com a entrega do Certificado de novo associado, o que é muito 
importante. Estas são as minhas conclusões. Obrigado! Presidente Edvar Dias 
Campos – Eu peço a você José Carlos, que anote em um pequeno projeto suas 
ideias e de como processá-las e nos encaminhe para colocarmos em 
andamento.  Conselheiro Luiz Itamar Saldanha – Parabenizo o Edvar na 
condução dos trabalhos que realmente foram essenciais dado o momento da 
pandemia. Para sugestão, nós temos hoje o Presidente da Junta Comercial e 
com a necessidade de novos sócios para a Casa, quem sabe, ao se criar uma 
empresa na Junta Comercial, os empresários sejam direcionados para a 
ACMinas ou então, que haja uma lista mensal das novas empresas e nossos 
assistentes comerciais vão à procura deles para oferecer a ACMinas e os nossos 
serviços. E o nosso Conselho vai até eles, mostrando como dirigir uma empresa, 
entregando a eles um relatório constando todos os cursos e reuniões que ele 
teve participação nesta Entidade. Desta forma, poderemos torna-lo fiel ao 
Conselho e a ACMinas. Coordenador dos Conselhos Empresariais Marcos 
Brafman – Agradeço as sugestões aqui apresentadas. A ACMinas realizou em 
parceria com Sebrae, dois projetos de grande relevância para os associados. 1º 
Projeto Lapidar e 2º DNA Empreendedor. Importante destacar que a Rodada de 
Negócios também teve grande sucesso. Os eventos com o Sebrae estão 
gravados e publicados em nosso Canal youtube tendo várias visualizações. Vale 
lembrar, que estes projetos com o Sebrae foram feitos sob medida para a 
ACMinas, mediante solicitações dos Conselhos Empresariais principalmente 
este Conselho de Micro e Pequena Empresa. Vamos agora planejar o DNA e o 
Lapidar 2022 e espero sugestões deste Conselho para encaminharmos ao Luis 
Paulo, nosso Superintendente. Indiquem temas que auxiliem e fortaleçam as 
micro e pequenas empresas. Quanto ao “Certificado” a ser entregue nas 
Plenárias, vamos levar a sugestão ao nosso Presidente. Vice-presidente José 
Carlos da Costa – Estas ações, é o principal “chamarisco” para aumentar 
número de membros do Conselho e o principal é que devemos conduzi-los com 
sabedoria. E estive ontem na Reunião de Diretoria e percebi que realmente a 
Casa não parou. A indicação do Athayde como Presidente do Conselho 
Empresarial de Infraestrutura e Logística e também a apresentação do BH 
Airport pelo Presidente Kleber Meira são ações que engrandecem a nossa 
Entidade. Conselheira Adriana Avellar – Edvar, eu não trouxe sugestões de 
atividades para 2022, mas creio que fazermos uma pesquisa de satisfação aos 
nossos associados e saber o que eles esperam de nós, poderá ser uma boa 
iniciativa. Presidente Edvar Dias Campos – Nós tivemos esta iniciativa em 
2021 com o nosso Superintendente Luis Paulo, mas ocorreu que a ACMinas 
estava passando por um processo de mudanças no sistema. Iremos agora em 
2022, darmos continuidade a este trabalho. Conselheira Adélia Galantini – 
Uma outra ação interessante poderia ser voltada a crimes cibernéticos. A Internet 



é muito boa e de grande utilidade, mas a cada dia cresce a criminalidade neste 
sentido. Coordenador dos Conselhos Empresariais Marcos Brafman – 
Vamos tratar muito do tema cybersegurança pois, com a pandemia, o número 
de casos de crimes cibernéticos aumentou, assim como as fakes News. Nós 
realizamos, através de vários de nossos Conselhos Empresariais, cartilhas com 
informações de grande valia aos nossos associados. Eu agradeço e parabenizo 
novamente ao Edvar, aos conselheiros e a equipe ACMinas pelo apoio e 
atividades realizadas. 

Encerramento – E por não haver mais assunto em pauta, o Presidente do 
Conselho Empresarial de Micro e Pequena Empresa agradeceu a presença de 
todos, dando por encerrada a reunião. Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2021 
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