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 23 dias do mês de fevereiro de 2017, as 09hrs42min, na Cidade Administrativa de Minas

2

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

3

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

4

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

5

finalidade atuar na proposição, na deliberação normativa, na análise, no monitoramento e

6

no controle da execução da política da agricultura familiar em Minas Gerais. Tendo como

7

princípio “Ouvir para Governar”, sob a coordenação da Secretária Executiva a Srtª. Eulália

8

de Lima Gomes, e com a participação Sr. Breno dos Santos (Empresa de Assistência

9

Técnica e Extensão Rural do Estado Minas Gerais - EMATER), Srtª. Julye Beserra

10

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

11

Estado de Planejamento e Gestão), Sr. Fernando Clemens de Pereira (Secretaria de

12

Estado de Desenvolvimento Agrário), Srtª. Gabriela de Azevedo Leão (Secretaria de

13

Estado de Planejamento e Gestão), Sr. Glauco Regis Florisbelo (Articulação Mineira de

14

Agroecologia - AMA), Sr. Marcos Vinicius Dias (Federação dos Trabalhadores na

15

Agricultura do Estado de Minas Gerais - FETAEMG), Srtª. Camila Lima Santos (Federação

16

dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - FETAEMG) e demais

17

convidados, a Srtª. Jane Marisa da Silva (Secretaria de Estado de Desenvolvimento

18

Agrário) e o Sr. José Antônio Ribeiro (T’sé) (Secretaria de Estado de Desenvolvimento

19

Agrário). A pauta prevista do dia constava: 1) Abertura pelo Presidente do Colegiado Gestor

20

da PAAFamiliar; 2) Apresentação e aprovação da pauta; 3) Composição do Colegiado

21

Gestor e adequação do Regimento Interno; 4) Balanço 2016; 5) Planejamento 2017;

22

Informes Gerais; 6) Representantes da Sociedade Civil e do Governo para o Fórum

23

Interconselhos. O Sr. Fernando Clemens iniciou os trabalhos dando boas-vindas aos

24

presentes. Em seguida, justificou a ausência do Presidente do Colegiado, o Sr. Lázaro

25

Augusto, dizendo que devido a sua saúde não pôde comparecer a reunião e afirmou seu

26

compromisso de presidiar as próximas reuniões assim que possível. Prosseguiu

27

apresentando a nova Secretária Executiva, a Srtª. Eulália de Lima Gomes e finalizou sobre

28

as novas perspectivas das entregas no ano corrente. Em seguida passou a palavra para a
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29

Secretária Executiva para introduzir os pontos de pauta. A Srtª. Eulália iniciou falando sobre

30

o convite que recebeu do Secretário de Estado, o Professor Neivaldo de Lima Virgílio para

31

secretariar o Colegiado, aproveitou para enfatizar o pedido do Secretário, da necessidade

32

do Colegiado dar respostas as demandas apresentadas ao PAAFamiliar. Na sequência

33

solicitou a plenária para aprovarem a pauta do dia. Logo após apresentou um parecer

34

jurídico da EMATER, referente a Dispensa de Licitação – Processo 232/2016 – Chamada

35

Pública - Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar. Devido à falta de quórum

36

foi proposto inversão da pauta. Sendo assim passou se a palavra para o Sr. José Antônio

37

(T’sé) que sugeriu ao Colegiado, elaboração de um folder da PAAFamiliar, com objetivo de

38

interiorizar a política de dentro e fora do governo, destacou a importância desse

39

procedimento. Aproveitou ainda para sugerir que fosse indicado representantes da

40

sociedade civil e do governo (titular e suplente) para composição do Fórum Interconselhos

41

de Políticas Públicas de Minas Gerais. Nesse sentindo foi passada a palavra ao Sr. Leonardo

42

Ladeira para fazer uma breve explicação da funcionalidade do Fórum Interconselhos. Disse

43

que tem por objetivo promover a articulação entre os conselhos e fortalecer esses espaços

44

de participação social, pois um dos desafios é fazer com que os conselhos trabalhem de

45

forma articulada. Falou ainda que foi realizado um seminário para discutir, por exemplo, as

46

questões de infraestrutura dos conselhos, e a ampliação da participação popular dentre

47

outros assuntos, finalizou reforçando da necessidade de indicação de representantes para

48

participarem do Fórum Interconselhos. Na sequência o Sr. Fernando Clemens enfatizou a

49

importância da divulgação do Portal da Agricultura Familiar e deu uma breve explanação do

50

funcionamento. Falou que uma das propostas é inserir todos os editais pertinentes a

51

temática ao site. A plenária continuou argumentando da extrema importância da integração

52

do portal para dar funcionalidade ao mesmo. Dando continuidade à reunião foi passado para

53

o ponto de pauta que tratava da Composição do Colegiado e adequação do Regimento

54

Interno, a Srtª. Eulália perguntou aos representantes das instituições presentes se haverá

55

alguma mudança na representatividade, reforçando que tal informação é de suma

56

importância para fins de contato. Para tanto foi acordado que as instituições terão até o dia

57

20 de março de 2017, para retornarem quanto a solicitação. Para melhor andamento do
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58

processo, acordaram ainda que a Secretária Executiva encaminhará um oficio solicitando tal

59

informação. No que tange ao Regimento Interno foi solicitado incluir o termo de pagamento

60

de diárias aos membros do colegiado que residem no interior, com intuito de garantir a

61

participação da sociedade civil. Desta forma foi acordado que a Secretária Executiva enviará

62

o Regimento Interno com as devidas alterações para todos os membros. Logo em seguida

63

foi passada a palavra para a Srtª. Julye Beserra para fazer a apresentação do relatório

64

referente a apuração final da execução da política em 2016. Ao longo da apresentação foram

65

feitos vários questionamentos aos dados mostrados, como por exemplo que será necessário

66

qualificar o motivo pelo qual algumas licitações deram desertas, ou seja, o motivo pelo qual

67

os empreendimentos da agricultura familiar não participaram do processo. Na oportunidade

68

a Srtª. Eulália propôs premiar as instituições que avançaram neste processo, com objetivo

69

de incentivá-las e valorizá-las. Para tanto a sugestão será levada ao CEDRAF. Depois de

70

um leque de discussão ficou acordado que a Srtª. Julye Beserra enviará a apresentação por

71

e-mail aos membros do colegiado. Diante do exposto o Sr. Glauco disse que é importante

72

apresentar o relatório no CEDRAF e no CONSEA. Dando continuidade o Sr. José Antônio

73

(T’sé) informou que atualmente é o responsável pelo o planejamento das diárias de todos

74

os conselheiros da sociedade civil que residem no interior, especificamente dos conselhos

75

que integram a Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SEDA), e aproveitou para sugerir o

76

calendário de reuniões do colegiado, a saber: 24 de maio de 2017; 23 de agosto de 2017

77

e 22 de novembro de 2017. Na oportunidade o Sr. José Antônio (T’sé) propôs além de

78

apresentarem o Relatório no CEDRAF e no CONSEA, que fosse apresentado também no

79

segundo semestre na Assembleia Legislativa, com objetivo de estabelecer diálogo. Contudo

80

a plenária decidiu por aguardar por mais algum tempo para apresentarem o Relatório na

81

Assembleia Legislativa, devido ao atual cenário político. Dentre os presentes foi solicitado

82

um treinamento com os órgãos de compra no Portal da Agricultura Familiar, ficando assim

83

última semana de março de 2017, para realizarem o referido treinamento. Diante da

84

necessidade do Colegiado entenderem o motivo pelo qual ocorreram licitações desertas, foi

85

criado uma comissão com as seguintes instituições: EMATER; FETAEMG; SEDA e

86

SEPLAG. Para melhor organização dos trabalhos a Srtª. Gabriela Azevedo (SEPLAG)
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87

coordenará os trabalhos e consequentemente responsável por agendar a primeira reunião

88

do grupo de trabalho. Dando sequência a reunião, a plenária discutiu novamente sobre o

89

Fórum Interconselhos, diante da demanda apresentada ao Colegiado de indicação de

90

representes da sociedade civil e do governo para composição. Sendo assim como de comum

91

acordo, foi indicado as seguintes intuições: FETAEMG; AMA/CTA e SEPLAG (será

92

representada pelo Sr. Leonardo Ladeira). Nada mais havendo a tratar, a Secretária

93

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

94

Belo Horizonte, xx de xxxx de 2017.

