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Participantes 

Nome Cargo / Função Órgão/Instituição 

Lucas Scarascia Superintendente/Suplente SEDA 

Luiz Ronaldo Subsecretario/Suplente SEDA 

Erineu Resende Assessor/Suplente UNICAFES 

Nadiella Monteiro Assessora/Secretária Executiva SEDA 

Guilherme Rabelo Convidado FETAEMG 

Alicia Suplente FETAEMG 

Gabriela Leão EPPGG/Convidada SEPLAG 

Leonardo Ladeira Assessor/Suplente SEPLAG 

Renata Seidl Assessora/Titular SEPLAG 

Niwton Castro Convidado SEAPA 

 

Resumo 

 Pauta 

 Aprovação da ata da reunião anterior; 

 Discussão sobre a Resolução que define a qualidade do café adquirido pelo Governo de MG; 

 Avaliação e aprovação da primeira versão das cartilhas; 

 Proposição de calendário do Colegiado Gestor para 2016; 

 Atualização: chamadas públicas realizadas ou em andamento; 

 Informes. 

 

 Memória 

 Abertura da reunião pelo Superintendente Lucas Scarascia, suplente de SEDA, em segunda chamada 

com quórum de 50% dos membros com direito a voto; houve ausência de representantes de AMA 

(ausência justificada) e EMATER (ausência não justificada). 

 Nadiella procedeu à leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada e assinada pelos membros 

presentes. 

 A Reunião Extraordinária que deveria ter acontecido em 28 de outubro não aconteceu por falta de 

quórum e ausência, no dia, dos membros representantes de SEDA. Apenas a AMA e a UNICAFES 

haviam confirmado presença. 

 Com a presença de Niwton, discutiu-se a Resolução Conjunta SEPLAG/SEAPA/SES n° 8.954, de 03 de 

Outubro de 2013, que define o padrão de qualidade do café e as possíveis limitações para a agricultura 

familiar. Começou explicando os conceitos de classificação do café e o que se considera qualidade. 

Respondeu as perguntas dos participantes da reunião e explicou sobre o Certifica Minas Café, bem 

como o potencial de apoio da EMATER aos agricultores que produzam café.  Entendeu-se que não há 

necessidade de alteração da resolução, pois é possível que o agricultor familiar atenda aos critérios. 
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Decidiu-se por solicitar a SEAPA, EMATER, FETAEMG, AMA e UNICAFES uma relação de agricultores 

familiares capazes de atender a Resolução.  

 Procedeu-se a análise das cartilhas propostas e ficou decidido que ainda haverá avaliação de conteúdo 

e apresentação visual. A diagramação das cartilhas será feita pela SEPLAG. Deverá ser incluída a 

logomarca das entidades que compõem o Colegiado Gestor e verificada a necessidade de autorização 

do uso de imagens. 

 Houve a publicação de um edital de chamada pública pelo IEF CETAS região de Juiz de Fora. 

 Foi lido o ofício do CONSEA solicitando relatório da PAAFamiliar, bem como assento no Colegiado. 

SEPLAG fornecerá subsídios para a elaboração do relatório. 

 Renata solicitou que fosse discutido, na próxima reunião, a possibilidade de reavaliar a metodologia de 

cotação de preços a ser realizada pelos gestores públicos, para aquisição de produtos da agricultura 

familiar. 

 

 Encaminhamentos  

 Decidiu-se por solicitar a SEAPA, EMATER, FETAEMG, AMA e UNICAFES uma relação de agricultores 

familiares capazes de atender a Resolução.  

 Também será feito um levantamento de fornecedores participantes de licitações referentes à compra de 

café. 

 A análise das cartilhas acontecerá até o dia 27 de novembro. 

 O calendário anual 2016 ficou definido e as reuniões acontecerão em 18 de fevereiro, 19 de maio, 18 

de agosto e 17 de novembro, das 13h30 até as 16h30. 

 Será encaminhado um ofício para a EMATER comunicando que as ausências não justificadas incorrem 

em possível exclusão da entidade, por prejudicarem o andamento da política. 

 Subsecretário Luiz Ronaldo solicitará ao Secretario Glênio a autorização para a alteração da 

representatividade de SEDA no Colegiado Gestor, de modo a garantir melhor participação e presença. 

 UNICAFES encaminhará uma planilha com informações sobre as Cooperativas da Agricultura Familiar e 

a SEPLAG sistematizará este documento, que deverá ser encaminhado aos órgãos compradores.  

 

 

 Informes 

 Foi lido o ofício do CONSEA solicitando relatório da PAAFamiliar 

 

Próxima reunião: 18 de fevereiro de 2016, das 13h30 às 16h30 

Assinaturas:

 


