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Participantes 

Nome Cargo / Função Órgão/Instituição 

Renata Seidl Assessor Gabinete SEPLAG 

Leonardo Ladeira Assessor Gabinete SEPLAG 

Glenio Martins Secretário SEDA 

Lucas Scarascia Superintendente SEDA 

Fernando Clemens Diretor SEDA 

Erineu Resende Assessoria Institucional UNICAFES 

Fábio Dias Assessoria de Expansão UNICAFES 

Marcos Nunes Diretor FETAEMG 

Anildes Lopes Assessoria Técnica AMA/CAA 

Marcos Jota Coordenação Executiva AMA/Rede 

Claudio França Coordenador EMATER MG 

Breno Santos Assessor Técnico EMATER MG 

 

Resumo 

1. Pauta 

 Regimento Interno do Colegiado Gestor 

 Rodada de Negócios – AGRIMINAS 

 Calendário anual do Colegiado 

 Informes 

 

2. Memória 

 Abertura da reunião pelo Secretário de Desenvolvimento Agrário, Glenio Martins; 

 Indicação, pelo Secretário, da servidora Nadiella Monteiro para Coordenar a Secretaria Executiva do 

Colegiado; 

 Leonardo, representante da SEPLAG, comentou que irá dialogar na Secretaria para destacar uma 

técnica para colaborar e apoiar a Secretaria Executiva do Colegiado; 

 Leitura da minuta de Regimento Interno, pelo representante da SEDA, Lucas Scarascia; 

 Considerações e sugestões a respeito da minuta – Intervenções de todos os presentes; 

 Regimento Interno aprovado após considerações; 

 Breve apresentação sobre a 9ª Feira Estadual da Agricultura Familiar – Agriminas – Pelo Marcos, 

FETAEMG:  

- Inscrições de empreendimentos familiares para participação da Agriminas se encerram dia 10/07; 

  - Além dos empreendimentos, stands de instituições públicas, de apoio técnico, Via-Láctea, Auditório,        

etc...; 

 Discussão sobre a necessidade de conhecer a realidade atual dos órgãos compradores, quantos ainda 

devem adquirir alimentos até o final do ano, o volume, o tipo de alimento, se ainda publicarão chamadas 
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para aquisição; 

 Abertura da Agriminas, Quarta-Feira à tarde, dia 19; 

 UNICAFES propõe alteração do Decreto Estadual que exige a oferta de café gourmet na compra do 

Estado;  

 Informe sobre a solicitação do MST em participar do Colegiado Gestor da PAAFamiliar. 

 

3. Posicionamentos 

 Diversas intervenções e propostas para ajustes da minuta proposta – Renata (SEPLAG), Claudio 

(EMATER); 

 Discussões sobre o caráter da “Rodada de Negócios” (Momentos de Sensibilização da PAAFamiliar), 

dando ênfase mais ao caráter de sensibilização, aproximação entre agricultura familiar e os órgãos de 

governo;  

 Importância de sensibilizar os gestores públicos, com dados e informações sobre aquisições públicas 

que já ocorrem em outros Estados; 

 Proposta de convidar outros gestores públicos que já fazem a aquisição da agricultura familiar;  

 Importante ter um momento de degustação de produtos da agricultura familiar. 

 

4. Encaminhamentos 

 Aprovação do Regimento Interno;  

 A Rodada de Negócios - PAAFamiliar ocorrerá no dia 20 de Agosto (quinta-feira); 

 SEPLAG identificará os órgãos que teriam interesse em participar do Momento de Sensibilização da 

PAAFamiliar na Agriminas – os que ainda irão adquirir alimentos até o final do ano e, se possível, quais 

produtos e o volume próximo dos mesmos; Esta informação servirá para formatação do Momento de 

Sensibilização da PAAFamiliar (Rodada de Negócios); 

 A formatação final do momento ocorrerá por e-mail, com participação de todos, com programação e 

convites a outros gestores (federais, estaduais e municipais) – como, por exemplo, MDS – equipe 

técnica da modalidade Compras Institucional, PNAE – alguma diretora de escola (exemplos de 

sucesso), ATB de Caixas Escolares, CAE – Regina Aguinha – Deve ter um momento de degustação de 

alimentos da agricultura familiar; 

 Próxima reunião do Colegiado Gestor dia 25/09, 10hrs (3ª Reunião); 

 SEDA – Encaminhar todos os documentos (versão final), produzidos pelo Colegiado Gestor aos 

membros titulares e suplentes. 

Próxima reunião: 25/09/2015 - 10 h 

Assinaturas:

 


