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Aos 06 dias do mês de junho de 2018, as 10hrs30min, na Cidade Administrativa de Minas 1 

Gerais, no 03º andar, sala 7, da Sede da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, 2 

situada a Rodovia Prefeito Américo Gianetti, 4001, Edifício Gerais – Serra Verde – Belo 3 

Horizonte/MG, reuniu-se extraordinariamente o Colegiado Gestor da PAAFamiliar, tendo por 4 

objetivo as análises e deliberações das seguintes pautas: 1) Abertura pelo Presidente do 5 

Colegiado Gestor da PAAFamiliar; 2) Deliberar sobre os critérios que serão utilizados nas 6 

aquisições de sementes pelo Estado;  3) Informes Gerais. Sob a coordenação do presidente 7 

do Colegiado, o Sr. Lázaro Augusto dos Reis, Subsecretário da Agricultura Familiar, com 8 

a participação dos seguintes membros do Colegiado: Sr.ª Renata de Souza Seidl 9 

(Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG), Sr.ª Gabriela de Azevedo 10 

Leão (Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG), Sr. Fernando Clemens 11 

de Freitas Silva (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário - SEDA), Edmar 12 

Guariento Gadelha (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas 13 

Gerais – EMATER), Camila Lima Santos (Federação dos Trabalhadores na Agricultura do 14 

Estado de Minas Gerais - FETAEMG), Astolfo Moreira Silva (União Nacional de 15 

Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária - UNICAFES) e a secretária 16 

executiva, Sr.ª Jane Marisa da Silva (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário - 17 

SEDA) e demais convidados, Sr.ª Mércia Maria Matias Mattos Martins (Secretaria de 18 

Estado de Desenvolvimento Agrário - SEDA), Sr. Divino Manoel do Nascimento 19 

(Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário - SEDA), Sr. Pedro de Souza Carniato 20 

(Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário - SEDA), Sr. Matheus Arcelo F. Silva 21 

(Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário - SEDA). Aberta a reunião pelo 22 

Presidente do Colegiado, que fez uma breve apresentação dos presentes. Em seguida 23 

perguntou se alguém encaminhou alguma contribuição referente a pauta em questão. A 24 

seguir passou a palavra para o representante da EMATER, o Sr. Gadelha, no qual informou 25 

que o Estado vem comprando sementes, e enfatizou dizendo que é um valor bem 26 

significativo. Informou ainda que a EMATER tem um recurso de 200 milhões, sendo uma 27 

parte deste valor para compra de sementes via PAASementes. Por este motivo a 28 
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necessidade de regularizar com urgência o processo. Disse que o processo é amparado 29 

pela lei, contudo é necessário a regularização do cadastro e do registro de sementes. Sendo 30 

assim levou a proposta para EPAMIG assumir o processo de regularização do cadastro, uma 31 

vez que tenham expertise em pesquisa, porém a Epamig se recusou, argumentando que 32 

não tem condições de assumirem o processo, devido a várias questões. Nesse sentindo 33 

propôs a elaboração de um formulário pelo site da SEDA, e a criação de um comitê para 34 

análise dos documentos dos participantes da chamada pública e dos que forem cadastrados. 35 

Falou ainda da chamada pública e do valor disponibilizado da Emater para compra de 36 

sementes. Concluiu citando os seguintes passos para referido processo, a saber: elaboração 37 

da resolução tratando da sobre os critérios que serão utilizados nas aquisições de sementes 38 

pelo Estado; cadastro dos agricultores e a chamada púbica. Em seguida o presidente 39 

indagou aos presentes como seria os passos para realização do cadastro. A seguir o Sr. 40 

Astolfo disse o que impede alguns agricultores realizarem o cadastro é não poder participar 41 

aos mesmo tempo dos dois programas sendo eles a nível Estadual e Federal. Ressaltou que 42 

as demandas têm que ser muito bem programadas para que o agricultor tenha condições de 43 

participar e atender ao edital. Logo após o presidente justificou o motivo pelo qual convidou 44 

os senhores Matheus Arcelo e Márcia Maria, representantes da Seda para reunião, pois 45 

ambos participaram do processo de construção da composição de preço de sementes 46 

orgânicas e de hortaliças da secretaria. Em seguida passou a palavra para o Sr. Matheus 47 

que continuou explicando, que buscou junto ao MAPA maiores informações, contudo 48 

encontraram muitas dificuldades para realização desse processo, até mesmo por falta de 49 

conhecimento da “área meio, que impossibilitou a realização da compra, mesmo sendo 50 

amparados pela lei 20.608, que fala dos recursos destinados à compra institucional de 51 

gêneros alimentícios in natura ou manufaturados, o Estado aplicará no mínimo 30% (trinta 52 

por cento) na aquisição direta de produtos de agricultores familiares ou de organizações de 53 

agricultores familiares, não conseguiram a composição de preço, além de não ter 54 

fornecedores cadastrados. O presidente reforçou as dificuldades encontradas no processo 55 

mencionado acima. A Representante da Seplag, a Srª Renata Seidil disse que o Estado 56 

certifica por meio de outros órgãos, citou o IMA como exemplo, nesse sentindo sugeriu 57 
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verificar com esses órgãos como se dá o processo de certificação. Na sequencia o 58 

presidente solicitou a representante do CSC/SEPLAG que envie semestralmente ao 59 

Colegiado relatório de compras referente a PAAFamiliar, com objetivo de nortear aos 60 

assuntos relacionados. Dando prosseguimentos passou para o Sr. Fernando que 61 

apresentou a minuta da normativa 02/2018. Ao realizar leitura do referido documento, foram 62 

apresentadas pelos presentes várias dúvidas com relação ao documento, na qual criou um 63 

leque discussão. Nesse sentindo o presidente ponderou que o ideal que a minuta tivesse 64 

sido compartilhada com os membros do Colegiado anteriormente para apreciação e 65 

contribuição. Na sequência a Sr. ª Gabriela indagou e ponderou alguns pontos do 66 

documento. Por fim os presentes decidiram agendar uma reunião extraordinária para 67 

discutirem especificamente desse assunto, argumentaram que se trata de uma resolução, é 68 

necessário detalhá-la. Para finalizar foram tirados os seguintes encaminhamentos: convidar 69 

o C.A para a próxima reunião, a secretaria executiva enviará a minuta para aos membros 70 

para contribuições; a próxima reunião ficou agendada para o dia 12/06/2018 de 10hrs00min 71 

as 12hrs00min. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Colegiado deu por encerrada 72 

a reunião, ato este precedido da lavratura dessa ata. 73 

Belo Horizonte, 06 de junho de 2018. 74 


