GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário
Subsecretaria da Agricultura Familiar

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO GESTOR DA POLÍTICA
ESTADUAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR –
PAAFamiliar

1

Aos 22 dias do mês de março de 2018, as 10hrs32min, na Cidade Administrativa de Minas

2

Gerais, no 03º andar, sala 4, da Sede da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário,

3

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

4

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

5

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

6

Colegiado Gestor da PAAFamiliar; 2) Apresentação das alterações da Lei Estadual 20.608,

7

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

8

Agricultura Familiar (PAAFamiliar); 3) Apresentação da Execução da PAAFamiliar 2017; 4)

9

Priorização de pagamento pelos órgãos demandantes; 5) Apresentação da Metodologia de

10

preço; 6) Planejamento 2018; 7) Informes Gerais. Sob a coordenação do presidente do

11

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

12

participação dos seguintes membros do Colegiado: Sr.ª Lívia Colen Diniz (Secretaria de

13

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

14

de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG), Sr. Fernando Clemens de Freitas Silva

15

(Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário - SEDA), Marcos Vinicius Dias Nunes

16

(Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - FETAEMG), e a

17

secretária executiva, Sr.ª Jane Marisa da Silva (Secretaria de Estado de Desenvolvimento

18

Agrário - SEDA) e demais convidados, Sr. Pedro de Souza Carniato ((Secretaria de Estado

19

de Desenvolvimento Agrário - SEDA), Sr. Marcos Roberto Ferreira (Secretaria de Estado

20

de Desenvolvimento Agrário - SEDA) e o Sr. Divino Manoel do Nascimento (Secretaria de

21

Estado de Desenvolvimento Agrário - SEDA). Aberta a reunião pelo Presidente do

22

Colegiado, que fez uma breve apresentação dos presentes. Em seguida informou que

23

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário passou recentemente por algumas

24

mudanças internas. Disse que Secretário, Professor Neivaldo saiu da frente da secretaria,

25

assumindo assim, interinamente o Secretário Adjunto, o Sr. Alexandre Chumbinho. Informou

26

ainda que a chefia de gabinete também passou por mudança de pessoal, nomeado como

27

chefe de gabinete, o Sr. José Antônio (T’sé), juntamente com as senhoras Juliana Veloso e
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28

Ana Carolina. Disse que estão à disposição para contribuir e finalizou dando boas-vindas

29

aos presentes. Logo após apresentou os pontos de pauta a serem discutidos na reunião. Na

30

sequência passou a palavra para o Sr. Fernando Clemens para falar das alterações

31

ocorridas na da Lei Estadual 20.608, de 07 de janeiro de 2013, que instituiu a Política

32

Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAAFamiliar). O Sr. Fernando

33

começou a discorrer sobre cada alteração aprovada e sobre cada item vetado na lei. Na

34

oportunidade informou que a SEDA abrirá no decorrer deste ano, um edital de chamada

35

pública de compra da agricultura familiar. No ensejo a Srtª. Gabriela, representante da

36

SEPLAG solicitou ajuda aos representantes da SEDA para contribuírem com os relatórios

37

no que diz respeito a agricultura familiar, aproveitou para informar com a criação da lei

38

13.303 o Estado não mais poderá obrigar as empresas comprarem da agricultura familiar. O

39

Presidente ponderou dizendo que os vetos estão travando os projetos na Assembleia

40

Legislativa de Minas Gerais - ALMG. Contudo finalizou afirmando que a política teve

41

avanços. Dando sequência a reunião passou se para a Sr. ª Gabriela para apresentação da

42

Execução da PAAFamiliar 2017. Durante a apresentação de cada item, foram feitos vários

43

comentários, nos quais foram sendo debatidos pela plenária. Ao finalizar a Sr. ª Gabriela

44

chamou atenção sobre a importância de os órgãos estaduais comprarem da agricultura

45

familiar, pois é perceptível que houve um avanço na política, contudo ainda assim é preciso

46

avançar mais, argumentou dizendo que é para fortalecimento da mesma. Em Seguida o Sr.

47

Lázaro parabenizou a SEPLAG e todos envolvidos pelo acrescida dos editais referente a

48

agricultura familiar, reforçando a importância deste processo. E diante dos expostos sugeriu

49

entrar em contatos com os órgãos que lançaram editais, no entanto não foram bem-

50

sucedidos. Ressaltou a importância de conscientizar os órgãos comprarem com objetivo de

51

fortalecer o processo, consequentemente a política. Logo após o Sr. Fernando propôs

52

analisar os editais que deram “deserto” e entrar em contato com órgãos para contribuir na

53

mobilização. O Sr. Marcos representante da FETAEMG disse que os números mostram que

54

houve avanço com o processo de compra da agricultura familiar, porém ponderou que o

55

grande gargalo são os produtos processados que pode limitar a participação de alguns
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56

produtores, além da dificuldade que alguns produtores tem em acesso às informações, para

57

tanto é necessário criar um plano de divulgação para contribuir para os avanços do processo

58

de compra. Sendo assim, o Presidente disse que solicitará a ASCOM da Seda a elaborar

59

uma estratégia de divulgação dos órgãos que compraram, com intuito de incentivar e

60

divulgar o referido processo. Na oportunidade falou da necessidade de provocar os órgãos

61

que ainda não compraram da agricultura familiar, na oportunidade falou que foi encaminhado

62

o ofício à Secretaria de Estado de Educação – SEE, solicitando a priorização de pagamentos

63

aos agricultores familiares. E com relação aos outros órgãos não foi necessário encaminhar,

64

pois regularizaram os pagamentos. Dando sequência aos pontos de pauta passou a palavra

65

para o Sr. Fernando, para falar da Apresentação da Metodologia de preço. Disse que são

66

35 municípios, divido em 4 polos e será criado uma plataforma para cotação de preço. Houve

67

um pequeno atraso devido ao técnico de informática da SEDA que estava de férias.

68

Entretanto acredita que na próxima reunião apresentará a metodologia de preço. O

69

Presidente ponderou que será necessário realizar uma reunião extraordinária para discutir

70

alguns pontos, citou como exemplo a deliberação normativa para dar prosseguimento a

71

publicação do referido documento. Para tal a plenária deliberou que a próxima reunião será

72

no dia 18 de abril de 2018, as 10hrs00min. Na continuidade aos pontos de pauta passou se

73

para o Sr. Fernando falar do Planejamento 2018. Discorrer sobre o assunto em questão, no

74

qual foi pensando uma ação específica, a realização de um seminário somente com a

75

participação de servidores, isso por causa das vedações eleitorais, com os seguintes temas:

76

processo de aquisição; chamada publica, apresentando assim todos os instrumentos de

77

aquisição. Em seguida o Presidente reforçou a importância da realização do evento, sendo

78

o maior objetivo é de conscientizar e mobilizar os órgãos a comprarem da agricultura familiar,

79

envolvendo todos os órgãos do estado direto e indiretamente, com a participação do

80

Governador Fernando Pimentel ou de quem ele indicar para representa-lo, mostrando a

81

sensibilidade do governo em comprar da agricultura familiar. A representante da SEPLAG,

82

a Sr.ª. Lívia concordou com os objetivos do seminário apresentados pelo Presidente. Logo

83

após foram tirados os encaminhamentos, a saber: A próxima reunião no dia 18 de abril de
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84

2018 as 10hrs00min, com tais pontos de pauta: Plano de divulgação; deliberação normativa

85

e planejamento 2018. A Srtª. Gabriela encaminhará aos membros os editais de chamadas

86

públicas que foram desertos em 2017 e a lista de sementes. Para finalizar os pontos de

87

pauta, passou para os informes. Com a palavra o representante da FETAEMG, o Sr. Marcos

88

informou e convidou todos os presentes a participarem da Feira AgriMinas que será

89

realizada entre os dias 11,12,13,14 e 15 de abril de 2018, na Serraria Souza Pinto em Belo

90

Horizonte. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Colegiado deu por encerrada a

91

reunião, ato este precedido da lavratura dessa ata.

92

Belo Horizonte, 22 de março de 2018.

