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 – PAAFamiliar

1

Aos 17 dias do mês de abril de 2017, as 09hrs30min, na Cidade Administrativa de Minas

2

Gerais, no 10º andar da Sede da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário,

3

situada a Rodovia Prefeito Américo Gianetti, 4001, Edifício Gerais, 11º andar – Serra

4

Verde – Belo Horizonte/MG, reuniu-se extraordinariamente o Colegiado Gestor da

5

PAAFamiliar, tem por finalidade atuar na proposição, na deliberação normativa, na análise,

6

no monitoramento e no controle da execução da política da agricultura familiar em Minas

7

Gerais. Tendo como princípio “Ouvir para Governar”, sob a coordenação do Presidente, o

8

Sr. Lázaro Augusto dos Reis, e com a participação Sr. Raul Machado (Empresa de

9

Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado Minas Gerais - EMATER), Srtª. Luciane

10

Cecília da Silva (Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG), Srtª.

11

Priscila Nunes Marques (Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG),

12

Srtª. Julye Beserra (Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG), Sr.

13

Leonardo Ladeira (Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG), Sr.

14

Fernando Clemens de Pereira (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário -

15

SEDA), Srtª. Eulália de Lima Gomes (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário -

16

SEDA), Srtª. Gabriela de Azevedo Leão (Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

17

- SEPLAG), Sr. Marcos Vinicius Dias (Federação dos Trabalhadores na Agricultura do

18

Estado de Minas Gerais - FETAEMG) e demais convidados a Sra. Mércia Mata (Secretaria

19

de Estado de Desenvolvimento Agrário - SEDA) e representantes da Cooperativa da

20

Agricultura Familiar Solidária de Espera Feliz (COOFELIZ). A pauta prevista do dia

21

constava: 1) Credenciamento por Chamada Pública Nº 01/2015 realizada pela FHEMIG e

22

que estão com problemas na última entrega; 2) Aquisição de Café pela SEPLAG e

23

SEDESE (composição de preços, embalagem, resolução SEGOV/SEAPA/SES, qualidade);

24

3) Parecer Jurídico da SEPLAG sobre a deliberação Normativa 01- sobre Metodologia de

25

preço; 4) Informes Gerais. O Presidente, o Sr. Lázaro Augusto iniciou os trabalhos dando

26

boas-vindas aos presentes, em seguida justificou sua ausência na última reunião, dizendo

27

que foi devido consultas medicas agendas anteriormente. Em seguida passou se a palavra

28

para a Srtª Eulália fazer a leitura dos pontos de pauta para aprovação. Oportunamente
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29

explicou o motivo pela convocação da reunião extraordinária, que foi devido a Chamada

30

Pública nº 01/2015 visando o credenciamento de agricultores familiares e organizações de

31

agricultores familiares para aquisição de gêneros alimentícios em atendimento à Política

32

Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar – PAAFAMILIAR, com

33

dispensa de licitação instituída na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal

34

nº 12.512 de 14 de outubro de 2011, amparada na Lei Federal nº 20.608 de 07 de janeiro

35

de 2013 e no Decreto nº 46.712 de 29 de janeiro de 2015. E disse também sobre a

36

composição do Colegiado Gestor da PAAFamiliar e do seu funcionamento. Logo após

37

adentrou aos pontos de pauta, disse que para discutir o 1º (primeiro) ponto de pauta que

38

trata: Credenciamento por Chamada Pública Nº 01/2015 realizada pela FHEMIG e que

39

estão com problemas na última entrega, faz se necessário aguardar a presença dos

40

representantes da COOFELIZ, para debateram o assunto. Nesse sentindo a pauta foi

41

invertida, passando assim para o 3º (terceiro) ponto de pauta que trata: Parecer Jurídico da

42

SEPLAG sobre a deliberação Normativa 01 - sobre Metodologia de preço. A Srtª. Gabriela

43

começou discorrendo que a Normativa não está de acordo com a legislação federativa,

44

pois deve seguir a lei 15.512 de, 14 de outubro de 2011 em seu artigo 17, que diz: Fica o

45

Poder Executivo federal, estadual, municipal e do Distrito Federal autorizado a adquirir alimentos

46

produzidos pelos beneficiários descritos no art. 16, dispensando-se o procedimento licitatório,

47

obedecidas, cumulativamente, as seguintes exigências. Depois de um leque de discussão, ficou

48

acordado que antes da revogação é necessário que o Colegiado faça uma análise da

49

legislação federativa para evitar erros. Para tanto ficou acordado que a SEDA e a EMATER

50

farão uma proposta de deliberação normativa e será encaminhado por e-mail aos membros

51

do Colegiado antes da próxima reunião para contribuírem com o documento. Com a

52

chegada dos representantes da COOFELIZ foi sugerida pela Srtª. Eulália uma breve

53

apresentação dos presentes e contextualizou o motivo da reunião. Em seguida passou

54

para o próximo ponto de pauta que trata: Credenciamento por Chamada Pública Nº

55

01/2015 realizada pela FHEMIG e que estão com problemas na última entrega. Sendo

56

assim passou se a palavra para a Sra. Luciane Cecília, começou a contextualizar todo

57

processo desde a assinatura do contrato a realização das entregas. Ficou esclarecido que
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58

o erro foi no recebimento do produto, que ao lançar no sistema ocorreu um equívoco com

59

relação ao ano de validade do café, ou seja foi lançando no sistema o ano de 2018, sendo

60

a data correta o ano de 2016. Na sequência a Sr. Fernanda representante da COOFELIZ

61

disse que essa chamada pública potencializou todos os conhecimentos da cooperativa,

62

continuou afirmando que sempre será um desafio para seguir as normativas,

63

principalmente por serem uma pequena instituição. Contudo estão dispostos a

64

encontrarem uma solução para o problema exposto, uma vez que as instituições

65

envolvidas não saiam prejudicados. Ponderou que o diálogo é sempre importante e

66

sempre ocorreu em ambas as partes. No oportuno a Sra. Priscila parabenizou a

67

COOFELIZ pela parceria e pela a qualidade do café. Logo após o Sr. Lázaro disse que fica

68

extremamente feliz em poder participar da reunião, enfatizou a importância da participação

69

da FHEMIG neste processo em fortalecer a agricultura familiar, além de reconhecerem o

70

erro neste processo. Para além é importante que a FHEMIG se torne referência para os

71

outros órgãos, finalizou ressaltando que é de suma importância que os contratantes evitem

72

onerar as cooperativas. As representantes da FHEMIG disseram que talvez a solução seja

73

levar o café para uma análise para verificação de consumo. Para facilitar o processo e

74

devido ao prazo o Sr. Leonardo Ladeira vai intermediar junto ao IMA a ação proposta pelas

75

representantes da FHEMIG. A Sra. Luciane Cecília aproveitou para informar que

76

encaminhará um e-mail a SEPLAG solicitando orientações em cumprimento ao contrato de

77

fornecimento de gênero alimentícios da agricultura familiar. Pois foi colocado que a

78

instituição não tem interesse em executar todas as entregas em relação ao contrato de nº

79

9053341 com a COOFELIZ devido algumas questões interna. A Srtª. Gabriela disse que a

80

SEPLAG vai entrar em contato com FHEMIG para conversarem sobre o referido contrato.

81

O Sr. Lázaro ressaltou que é importante trabalhar esta questão para assegurar a execução

82

integral do contrato com a cooperativa e solicitou a Srtª. Gabriela avisar a Sr. Dagmar da

83

SEPLAG que o entrará em contato para discutirem sobre o assunto. Logo após passou se

84

para o próximo ponto de pauta que trata: Parecer Jurídico da SEPLAG sobre a deliberação

85

Normativa 01- sobre Metodologia de preço. O Sr. Fernando disse que a título de

86

informação a embalagem de café foi questionada, por tanto foi proposto pela SEPLAG e o
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87

Sr. Niwton da SEAPA que seja elaborada uma nota técnica conjunta entre a SEDA e a

88

SEAPA para subsidiar a Resolução Conjunta SEPLAG/SEAPA/SES n.º 8.954, de 03 de

89

outubro de 2013, que define a norma técnica para fixação da identidade e qualidade do

90

café torrado em grão e torrado e moído para aquisição pelos órgãos e entidades do Poder

91

Executivo Estadual. Falou ainda que os fornecedores disseram que o selo Associação

92

Brasileira da Indústria de Café - ABIC não está mais sendo aprovado e por tanto não é

93

mais o mínimo que o fornecedor terá para participar dos processos. Nesse sentindo o Sr.

94

Leonardo Ladeira se comprometeu verificar na SEPLAG como está o andamento do

95

documento mencionado acima.

96

Eulália informou que acreditava que o folder da PAAFamiliar estava finalizado, porém

97

ocorreram algumas sugestões e que provavelmente hoje sairia uma amostragem,

98

entretanto é preciso intensificar a divulgação e que pretende colocar no Circuito

99

Alimentação, pois acredita que este material é importante porque traz bastante

100

informações em relação à política. Informou ainda sobre a prestação de contas que será

101

realizada no CEDRAF e no CONSEA. Dando continuidade o Sr. Lázaro propôs ao

102

Colegiado criar um banco de dados da Agricultura Familiar com intuito de facilitar os

103

órgãos nas chamadas públicas. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por

104

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

105

Belo Horizonte, 17 de Abril de 2017.

Dando continuidade passou para os informes. A Srtª.

