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Aos 09 dias do mês de novembro de 2017, as 10hrs01min, na Cidade Administrativa de 1 

Minas Gerais, no 11º andar, sala 6, da Sede da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 2 

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

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

tendo por objetivo as análises e deliberações das seguintes pautas: 1) Abertura pelo 5 

Presidente do Colegiado Gestor da PAA Familiar; 2) Apresentação e aprovação da proposta 6 

de alteração da Lei Estadual 20.608, de 07 de janeiro de 2013, que instituiu a Política 7 

Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAAFamiliar); 3) Discussão e 8 

encaminhamentos sobre o descumprimento de contratos firmados entre órgãos estaduais e 9 

organizações da Agricultura Familiar; 4) Informes Gerais. Sob a coordenação do presidente 10 

do Colegiado, Sr. Lázaro Augusto dos Reis, Subsecretário da Agricultura Familiar, com a 11 

participação dos seguintes membros do Colegiado: Sr. Gabriel Ferreira M. Guimarães 12 

(Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG), Sra. Camila Lima Santos e 13 

Marcos Vinicius Dias Nunes (Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de 14 

Minas Gerais - FETAEMG), Sr. Raul Machado (Empresa de Assistência Técnica e Extensão 15 

Rural do Estado de Minas Gerais – EMATER/MG) e demais convidados, Sra. Lilian C. Leal 16 

( Advocacia Geral do Estado – AGE/MG), Sr. Divino Manoel do Nascimento e Sra. Jane 17 

Marisa da Silva (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário - SEDA). Aberta a 18 

reunião pelo presidente do Colegiado, O Sr. Lázaro Reis fez uma breve apresentação dos 19 

presentes. Na oportunidade apresentou a nova Secretária Executiva do CG PAA Familiar, a 20 

Srtª. Jane Marisa da Silva. Em seguida fez um breve relato sobre os pontos de pauta. 21 

Contextualizou as dificuldades da agricultura familiar, principalmente no que tange a 22 

comercialização dos produtos. A representante da AGE, a Sra. Lilian Leal disse que presidiu 23 

a chamada pública realizada pela Advocacia Geral do Estado. Informou que optaram por 24 

comprar 100% (cem por cento) da agricultura familiar e não apenas os 70% (setenta por 25 

cento) como orienta o decreto, justificando que é mais prático, pois posteriormente teriam 26 

que elaborar outro edital para comprar o restante. A seguir o presidente, o Sr. Lázaro Reis 27 

falou do auxílio que a Central de Serviços Compartilhados do Estado (CSC/MG) tem dado 28 
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aos órgãos estaduais nesses processos. Parabenizou a iniciativa da AGE em comprar da 29 

agricultura familiar, ressaltando a importância desse processo para os agricultores, como um 30 

meio de escoamento da produção. Informou em seguida que a SEDA foi procurada por 31 

algumas cooperativas da agricultura familiar, na qual apresentaram algumas pendências, 32 

como a falta de pagamento por parte de alguns órgãos do Estado. Uma delas é a 33 

Cooperativa COOLABORE e seu Café Fruto Fino, que firmaram um contrato com a AGE, na 34 

qual são 3 entregas: A primeira entrega já foi realizada, porém até o momento não houve o 35 

pagamento. A segunda entrega estava prevista para o dia 15 de outubro do ano corrente, 36 

mas a Ordem de Fornecimento (OF) só foi emitida no dia 08/11/2017(ontem). Outro caso é 37 

o da Secretaria de Estado de Educação (SEE), o contrato também foi assinado e enviado, e 38 

são 5 entregas: duas entregas já foram realizadas e até o momento nenhum pagamento foi 39 

efetuado. No ensejo a Srtª Jane informou que no caso da Secretaria de Estado de Saúde 40 

(SES), o contrato foi assinado e enviado, porém o edital não apresenta data de entrega do 41 

produto (café). As duas cooperativas estão com o estoque parado aguardando a Ordem de 42 

Fornecimento. Neste caso, ponderou que o ideal é que a SEPLAG oriente aos órgãos 43 

compradores, que tragam nos editais o cronograma de entrega, especificando a data. Em 44 

seguida a representante da AGE, a Sra. Lilian informou que o processo de pagamento, 45 

relativo a cooperativa está com prioridade, contudo não houve o repasse ao respectivo 46 

órgão, apesar disso, acredita que até próxima sexta-feira (10/11/2017) consigam realizar o 47 

pagamento.  Após, o presidente solicitou a Sr. ª Lilian que informe ao Colegiado qualquer 48 

novidade referente ao assunto, com objetivo de auxiliá-los no que for possível. O 49 

representante da FETAEMG, o Sr. Marcos reforçou a importância de cumprir as datas de 50 

pagamentos, honrar os compromissos principalmente com os pequenos produtores. A Sr. 51 

Lilian solicitou ao Colegiado enviar a AGE um e-mail descrevendo que o Colegiado foi 52 

procurado pela cooperativa, relatando a falta de pagamento por parte da AGE. O presidente 53 

apoiou a solicitação, no ensejo solicitou a Sr. Lilian que retorne ao CG PAAFamiliar sobre a 54 

questão dos pagamentos. Aproveitou para pedir aos presentes caso tenham conhecimento 55 

de outras organizações da agricultura familiar que estão na mesma situação (forneceram 56 

para Estado e não receberam) que comuniquem ao Colegiado, para encaminhar ofícios aos 57 
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órgãos devedores. Dando continuidade à reunião, passou se para o próximo ponto de pauta, 58 

que trata: Apresentação e aprovação da proposta de alteração da Lei Estadual 20.608, de 59 

07 de janeiro de 2013, que institui a Política Estadual de Aquisição de Alimentos da 60 

Agricultura Familiar (PAAFamiliar). Usando da palavra o representante da SEPLAG, o Sr. 61 

Gabriel pediu um prazo maior para contribuir com a referida proposta. Na ocasião informou, 62 

que no documento o endereço do site do portal da agricultura familiar está incorreto. Logo 63 

em seguida, ocorreu a correção. Na sequência o presidente, o Sr. Lázaro falou da proposta 64 

do Cadastro Estadual pelo Deputado Bonifácio Andrada. Segundo o representante da 65 

EMATER, o Sr. Raul, não teria necessidade de se criar um novo Cadastro, apenas promover 66 

melhoras no já existente. Sugeriu apresentar o Portal da Agricultura Familiar as regionais 67 

por meios de oficinas, com objetivo de capacitar, divulgar e nivelar as informações dos entes 68 

envolvidos. No transcorrer da reunião, o Sr. Marcos sugeriu que fosse assinado um Termo 69 

de Cooperação Técnica entre os órgãos envolvidos para realização das oficinas, a fim 70 

institucionalizar o processo. No ensejo, a Sr. ª Lilian disse que ao realizar a chamada pública 71 

encontrou muitas dificuldades, entrou no site do portal, mas não teve sucesso nas 72 

informações que necessitava, enfatizou que seria indispensável um passo a passo de 73 

navegação do mesmo, concluindo que como tiveram dificuldades, acredita que outros 74 

órgãos também teriam. O presidente, o Sr. Lázaro informou que no Portal existe um modelo 75 

de chamada pública, contudo é necessário aperfeiçoar a ferramenta. O Sr. Marcos informou 76 

que existe o Grupo de Trabalho do Cooperativismo e propôs ao Colegiado participar no 77 

termo de ação, no sentido de unir esforços, uma vez que existe a integração na temática. O 78 

Secretário Executivo do CEDRAF, o Sr. José Antonio Ribeiro (T’sé) aproveitou para reforçar, 79 

que o ideal é fortalecer o Portal da Agricultura Familiar, ao invés de criar mais uma 80 

ferramenta, até mesmo para não onerar o Estado. O Sr. Raul ponderou que é necessário 81 

qualificar o cadastro, que o ideal é chamar todos órgãos envolvidos nesse processo para 82 

mapearem as dificuldades encontradas no portal. Na conclusão o presidente sugeriu que a 83 

próxima reunião seja realizada nos dois turnos. Sendo o período da manhã discutir a 84 

Apresentação e aprovação da proposta de alteração da Lei Estadual 20.608, de 07 de janeiro 85 

de 2013, que institui a Política Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar 86 



  GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário 

Subsecretaria da Agricultura Familiar 
 

 

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO GESTOR DA POLÍTICA ESTADUAL DE 

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR – CG da PAAFamiliar 

 

(PAA Familiar) e o período da tarde discutir Propostas de aperfeiçoamento do Portal da 87 

Agricultura Familiar. Os presentes acordaram que a próxima reunião será no dia 30 de 88 

novembro a partir das 9hrs30min. Deliberaram que a secretaria executiva encaminhará a 89 

proposta por e-mail antes da reunião, para que os membros possam analisar com 90 

antecedência o referido documento. Foi informado pelo presidente que está aberto o edital 91 

de chamada pública para nova composição dos membros representantes da sociedade civil 92 

do Conselho Diretor Pró-Pequi. Concluiu reforçando a importância de algumas instituições 93 

se inscreverem nesse processo. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Colegiado deu 94 

por encerrada a reunião, ato este precedido da lavratura dessa ata. 95 

Belo Horizonte, 09 de novembro de 2017. 96 


