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Aos 23 dias do mês de agosto de 2017, as 10hrs05min, na Cidade Administrativa de Minas 1 

Gerais, no 6º andar, sala 6, da Sede da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, 2 

situada a Rodovia Prefeito Américo Gianetti, 4001, Edifício Gerais – Serra Verde – Belo 3 

Horizonte/MG, reuniu-se extraordinariamente o Colegiado Gestor da PAAFamiliar, tendo 4 

por objetivo as análises e deliberações das seguintes pautas: 1) Projeto de Lei 1314/2015 5 

que altera a Lei da PAA Familiar; 2) Audiência Pública sobre a PAA Familiar; 3) Informes 6 

Gerais. Tendo como participante e sob a coordenação do Sr. Fernando Clemens de 7 

Freitas, com presença do presidente do Colegiado, Sr. Lázaro Augusto dos Reis, 8 

Subsecretário da Agricultura Familiar, com a participação dos membros do Colegiado, Sra. 9 

Mariana Navarro Pauolocci e Sr. Wander A. Aguiar Silva (Assembleia Legislativa do 10 

Estado de Minas Gerais - ALMG), Sras. Gabriela de Azevedo Leão, Renata Aparecida 11 

de Souza Seidl e Lívia Colen Diniz (Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão), 12 

Sra. Camila Lima Santos e Marcos Vinicius Dias Nunes (Federação dos Trabalhadores 13 

na Agricultura do Estado de Minas Gerais - FETAEMG), Edmar Guadiento Gadelha 14 

(Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – 15 

EMATER-MG) e demais convidados, Sr. Divino Manoel do Nascimento e Sra. Jane 16 

Marisa da Silva (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário). Aberta a reunião pelo 17 

presidente do Colegiado, que fez um breve relato sobre os itens de pauta, ressaltando a 18 

importância do debate em torno da legislação 1314/2015 e seus encaminhamentos a 19 

SEPLAG. Em seguida foi realizada uma breve apresentação dos membros do colegiado. 20 

Após, iniciou-se o debate com o representante da EMATER, encaminhando uma Nota 21 

Técnica nº30/2017//DETEC/DIRTER/EMATER-MG, propondo a inclusão do Inciso V no 22 

Artigo 3° referente à valorização da agrobiodiversidade e os produtos da 23 

sociobiodiversidade, estimulando o manejo das sementes tradicionais ou crioulas, a 24 

alteração da redação do Artigo 6°, incluindo a aquisição de sementes e a inclusão dos 25 

incisos VI e VII normatizando a aquisição de alimentos para atender a todas as demandas 26 

das instituições estaduais e a aquisição das sementes pela PAAFamiliar. Sugere ainda, a 27 

alteração da redação do inciso II do paragrafo 1° as sementes produzidas pela agricultura 28 
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familiar. A representante da ALMG, em caráter informativo orientou que a alteração no 29 

novo Projeto é sempre de opção do parlamentar, segundo a mesma o que se discute é o 30 

mérito, mas que o apoio seria por parte do Colegiado. Foi analisado durante a reunião 31 

sobre a questão do Cadastro – CAF e da DAP’S, segundo a representante da SEPLAG, as 32 

informações contidas nos mesmos não oferecem informações precisas, seria interessante 33 

universalizar as informações, com a criação de um banco de dados da produção dos 34 

agricultores, as quais facilitariam contribuir com as ofertas e demandas de produtos, 35 

sugerindo que contribuiria em muito a adoção de todas as políticas públicas voltadas para 36 

os agricultores familiares de Minas Gerais, ainda que o CAR não oferece acesso no 37 

mesmo nível e que falta em Minas é promover o acesso as informações a nível nacional. O 38 

Sr. Fernando informou que de certa forma o cadastro vem sendo realizado no Portal da 39 

Agricultura Familiar, detalhando, município, nome do agricultor, endereço, produção e 40 

coordenadas de localização das unidades de produção, etc. Ao analisar o PL1314/2015, o 41 

Presidente propôs à vinculação do projeto de lei as ações de cadastro da agricultura 42 

familiar no Portal da Agricultura Familiar, disponibilizando acesso as informações para o 43 

público em geral. Citou ainda, a utilização dos dados do censo agropecuário, a exemplo da 44 

SEDESE que tem acesso ao CADÚNICO. Na conclusão o Sr. Fernando fez uma 45 

apresentação do Portal da Agricultura Familiar adotado na Secretaria de Estado de 46 

Desenvolvimento Agrário, detalhando os links, os quais participam da implementação do 47 

processo, SEDA, EMATER e SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. Informando 48 

que já existe um contingente aproximado de 3500 (três mil e quinhentos) produtores 49 

cadastrados. No final o Sr. Marcos, representante da FETAEMG sugere que outras 50 

instituições poderiam credenciar outros produtos e informações. A seguir o presidente 51 

ponderou sobre o decreto 04 que normatiza a metodologia de preços e que a SEDA e 52 

EMATER elaborarão uma tabela de referencia de preços para a região metropolitana de 53 

Belo Horizonte, sendo que, os preços atende a referida deliberação, e que os preços já 54 

apresentam os insumos relativos à embalagem e logística conforme legislação. Nos 55 

encaminhamentos ficou acordado que os membros do colegiado encaminharão as 56 

informações com urgência e que seriam compilados pelo próprio Colegiado no próximo 57 
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encontro, ou seja, aquisição de semente crioulas, compra direta, contrato dos terceirizados 58 

e fortalecimento do Portal da Agricultura Familiar. Ainda na conclusão foi apresentado 59 

minutas e sugestões como: formulários de preços e levantamentos para elaboração de 60 

preços de aquisição. Será encaminhado via e-mail para os membros, os quais deverão 61 

avaliar e enviar as ponderações para aprovação na próxima reunião. Foi informado pelo 62 

representante da SEPLAG que o Edital Padrão de Chamada Pública praticamente foi 63 

aprovado, que algumas correções já foram realizadas e sanadas. Ainda foi solicitado ao 64 

final que os membros do colegiado encaminhasse ao Presidente do Colegiado, por meio 65 

de ofícios, a indicação dos membros efetivos e suplentes. Foi informado na conclusão que 66 

será realizado um Simpósio de Compras de Alimentos da Agricultura Familiar, com objetivo 67 

de capacitar os participantes, e para este serão convidadas algumas cooperativas, faltado 68 

ainda a definição dos participantes do Governo Federal, e que a data será definida 69 

oportunamente. Falou-se também que este ano está previsto a realização de um seminário 70 

do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Na oportunidade o 71 

Presidente informou que devido as agendas, não conseguiram ir na FHEMIG, conforme 72 

deliberado em reunião. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Colegiado deu por 73 

encerrada a reunião, ato este precedido da lavratura dessa ata. 74 

Belo Horizonte, 23 de agosto de 2017. 75 


