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ATA nº 023/2017 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR PRÓ-PEQUI 
 
Aos 05 (cinco) dias do mês de maio do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 9:30h (nove horas e 1 

trinta minutos), no Polo Regional Norte da FETAEMG, localizado na Rua Antônio Maciel Santos, 266, 2 

Bairro Major Prates, Município de Montes Claros-MG realizou-se a reunião ordinária do Conselho 3 

Pró-Pequi. Compareceram no endereço os (as) seguintes Conselheiros(as): Alexandre de Lima 4 

Chumbinho (SEDA), Maria Tereza Queiroz Carvalho (SEDA), Lázaro Augusto dos Reis (SEDA), Adriana 5 

Nascimento (FETAEMG), José Antônio Alves dos Santos (Núcleo do Pequi), Eric Vieira da Silva 6 

(Coopsertão), Sônia Maria Ribeiro de Oliveira (Recid/MG), Sérgio Avelino Mota Nobre (UNIMONTES), 7 

Wdileia Mendes de Oliveira (SEDINOR/IDENE), Meire Nalva Lisboa Reis (Cáritas Januária), Jacy Borges 8 

de Souza (ASSUSBAC), Adailton Lopes Viana (ASSUSBAC), Marcella Nunes Cordeiro Costa (CIMOS), 9 

Arlete Alves de Almeida (Graal do Brasil), Josué Barbosa de Araújo (Cooperjap), José Afonso Pereira 10 

de Aquino (Cooperjap), Letícia Renata de Carvalho (UFMG). Também estiveram presentes: Joel 11 

Araújo Sirqueira (Cooperuaçu), Maria Eunice Silveira (EMATER), Welinton (Chico Fulô), Larissa 12 

Cardoso Pereira (Slow Food Brasil), Lucas Silva Ferreira Guimarães (IMA), Nadson Lopes dos Santos 13 

(IMA/MOC), Maria Catia Ferreira (Núcleo do Pequi), Anderson Rabelo (CODEVASF), Gláucia Waléria 14 

G. Silva (assessora parlamentar), Antônio Antunes (Acampamento Novo Paraíso), Ronaldo (IDENE). A 15 

reunião foi aberta pelo Presidente do Conselho Pró Pequi, Alexandre de Lima Chumbinho, que após 16 

dar boas vindas aos presentes leu a proposta de pauta que foi acatada pelos(as) Conselheiros(as): 17 

Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária de 24 de fevereiro de 2017; Audiência Pública sobre 18 

as pragas que acometem os Pequizeiros; Formação sobre habilitação sanitária de agroindústrias 19 

familiares que processam bebidas e polpas de frutas; Formação sobre o Projeto Água Para Todos; 20 

Apresentação do edital de Fundo Rotativo. Feitas as apresentações dos demais Conselheiros(as) 21 

presentes, seguiu-se com os repasses relativos aos encaminhamentos tirados na reunião do dia 22 

24/02/2017: 1) Alexandre Chumbinho informou que conseguiu a suplementação orçamentária para 23 

custear as ações do Conselho, e que para contribuir na execução desse orçamento, bem como na 24 

construção dos editais, a Subsecretaria de Agricultura Familiar  da SEDA colocará a equipe de 25 

servidores à disposição do Conselho. Ressaltou ainda que é necessário agilidade para que possamos 26 

executar o recurso ainda no segundo semestre deste ano. Alexandre Chumbinho informou ainda que 27 

o Projeto Gestão de Cooperativas e Associações já foi entregue à FAPEMIG durante o Seminário 28 

realizado por essa em Belo Horizonte; 2) através da Resolução nº 01, de 28 de março de 2017, foi 29 

criada a Câmara Técnica em caráter transitório para aperfeiçoamento do edital de fundo rotativo da 30 

conta recursos especiais a aplicar Pró-Pequi. Essa Câmara técnica é composta por Marcella Nunes, 31 

Sônia Maria, Fernando Passalio, Sérgio Avelino, Lázaro Augusto dos Reis e terá duração de 04 32 

(quatro) meses a contar do dia 28 de março de 2017; 3) a Secretaria Executiva do Conselho Pró-Pequi 33 

enviou juntamente com o Fórum Regional/Norte um requerimento solicitando uma Audiência 34 

Pública conjunta das Comissões de “Assuntos Municipais e Regionalização” e “Política Agropecuária e 35 

Agroindustrial” no Norte de Minas para discutir a questão das pragas que estão acometendo 36 

pequizeiros. O requerimento já foi aprovado e aguardamos agora a definição da data e local da 37 

Audiência; 4) O Conselho deliberou por um espaço de formação sobre habilitação sanitária, o que 38 

será feito hoje a tarde com a contribuição do Lucas Silva Ferreira Guimarães, servidor do IMA; 5) a 39 

assessoria jurídica da SEDA foi consultada quanto à possibilidade de mudar o suplente pelo vice e 40 

isso não caracterizar recondução, porém o parecer foi pela impossibilidade de recondução dos 41 

membros deste Conselho para além de dois mandatos. Cientes da conclusão do parecer jurídico, os 42 
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Conselheiros solicitaram que seja avaliada a possibilidade de alteração no Decreto e no Regimento 43 

Interno, para que haja algum tipo de flexibilização quanto ao número de vezes que os Conselheiros 44 

possam ser reconduzidos. A Secretária Executiva informou ainda que a assessoria jurídica da SEDA 45 

enviou um parecer sobre o edital de “Apoio e fomento da agricultura familiar e adequação de 46 

agroindústrias familiares”, mas foi informada de que o mesmo já foi executado. Assim, os 47 

Conselheiros sugeriram que o mesmo seja adequado à MROSC conforme o parecer da assessoria 48 

jurídica para ser aproveitado posteriormente; 6) a Secretária Executiva do Conselho apresentou uma 49 

primeira proposta de alteração no decreto, basicamente no que diz respeito às entidades e órgãos 50 

que compõem o Conselho. Surgiu no plenário a discussão em torno dos critérios para que uma 51 

entidade possa vir a compor o Conselho, pois isso não foi construído até o momento. Uma das 52 

sugestões é que seja suprimido do decreto o artigo que lista as entidades componentes, e que essa 53 

conste apenas no Regimento Interno, pois em caso de alterações futuras o trâmite é menos 54 

burocrático. Para construir os critérios de entrada de novas entidades no Conselho, bem como fazer 55 

as demais alterações no Decreto e Regimento Interno, o Conselho deliberou pela criação de uma 56 

Câmara Técnica a ser composta pela Secretária Executiva, pelo Vice-Presidente do Conselho, e 57 

pelos(as) Conselheiros(as) Adriana Santos Nascimento, Wdléia Mendes de Oliveira e Arlete Alves de 58 

Almeida, que deverão apresentar as propostas de alteração, e, caso necessário, convocar uma 59 

reunião extraordinária para aprovar as mudanças; 7) o Conselho deliberou por um espaço de 60 

formação sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – MROSC, e a Marcilene 61 

Ferreira, chefe da assessoria jurídica da SEDA, se colocou à disposição para realizar esse espaço. 62 

Ocorre que ela precisa de um dia inteiro para fazer essa formação, então necessário se faz agendar 63 

um dia para tratar apenas dessa questão. Diante disso, o Conselho deliberou pela realização do 64 

espaço de formação sobre a MROSC 01 (um) dia antes da próxima reunião do Conselho; 8) a 65 

cartilha/folder sobre o Conselho Pró-Pequi ainda não foi construída em razão da indisponibilidade de 66 

tempo da Secretária Executiva, mas foi informado que tomamos conhecimento de uma cartilha que 67 

foi feita, mas não foi impressa. Os Conselheiros explicaram que, dentre outros motivos, a mesma não 68 

foi impressa porque a logomarca do Conselho não foi aprovada. Larissa Cardoso, bolsista do projeto 69 

Slow Food Brasil, informou que o Núcleo Interdisciplinar de Investigação Socioambiental – NIISA da 70 

Unimontes conta com um estagiário que pode contribuir na construção dessa logomarca. Sérgio 71 

Avelino disse que participou da construção da cartilha que não foi impressa, e que na época o 72 

Conselho escolheu quais elementos deveriam constar na logomarca, como, por exemplo, a imagem 73 

de trabalhadores(as) rurais trabalhando em comunhão, imagem do pequi e outros frutos do cerrado, 74 

imagem de uma paisagem sertaneja. Diante disso, a Secretária Executiva encaminhou de imediato 75 

um ofício (por e-mail e com cópia ao Sérgio Avelino) ao NIISA solicitando a contribuição do estagiário 76 

na construção da logomarca. O Conselho deliberou ainda pelo aproveitamento da cartilha que já foi 77 

feita, sendo necessário apenas atualizá-la e trocar a logomarca. Caso necessário, parte do recurso 78 

financeiro da Conta do Conselho Pró-Pequi poderá ser destinado à contratação de profissional que 79 

fará a logomarca e cartilha (“despesas operacionais do Conselho); 9) o Conselho deliberou por um 80 

espaço de formação sobre o “Projeto Água Para Todos”, o que será feito na parte da tarde com a 81 

contribuição do Ronaldo, servidor do IDENE; 10) o Conselho deliberou por um espaço sobre o 82 

“Projeto Plantando o Futuro”, da Codemig, mas a Secretária Executiva informou que primeiramente 83 

o gabinete do Alexandre Chumbinho está tentando uma agenda em Belo Horizonte para discutir essa 84 

e outras questões com a Codemig; 11) o presidente do Conselho conseguiu junto à SEDPAC a 85 
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indicação de dois nomes pelo governo (titulares) e um nome (suplente) pela sociedade civil para 86 

compor o Fórum Interconselhos, sendo eles: Alexandre de Lima Chumbinho, Wdiléia Mendes de 87 

Oliveira e Sônia Maria Ribeiro de Oliveira. Feitos os repasses, deu-se início ao espaço de formação 88 

sobre o “Programa Água para Todos” que teve como facilitador o Ronaldo, servidor do IDENE. Foi 89 

informado que o IDENE dispõe de canos e caixas d’água para as Associações, e que basta estas 90 

procurarem o IDENE para serem orientadas quanto à documentação necessária ao requerimento dos 91 

materiais. Após, passou-se a palavra aos Conselheiros que puderam fazer seus questionamentos 92 

sobre o Programa. Após o almoço tivemos uma conversa com a Gláucia Waléria, assessora do 93 

Deputado Estadual Rogério Correia, que falou da aprovação do requerimento feito pelo Conselho 94 

Pró-Pequi e Fórum Regional Norte para a realização da Audiência Pública que tratará das pragas que 95 

estão acometendo pequizeiros no Norte de Minas, mas que não temos respostas ainda quanto à 96 

data e local. Foi dito que a orientação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais – ALMG é a 97 

realização de Audiências Públicas apenas em Belo Horizonte, mas há a possibilidade da Audiência 98 

requerida pelo Conselho ser realizada no Norte de Minas. Caso não seja possível, solicitaremos que 99 

os Deputados ao menos façam uma visita in loco de alguma área atingida pelos percevejos, além da 100 

Audiência Pública em Belo Horizonte. Se confirmada a audiência pública em Belo Horizonte, 101 

avaliaremos se há estrutura para deslocar a população diretamente interessada e, em caso negativo, 102 

uma estratégia é realizar outro tipo de evento que não seja Audiência Pública, em razão das 103 

formalidades e burocracia. O espaço de formação sobre habilitação sanitária foi conduzido por 104 

Lucas Silva Ferreira Guimarães, servidor do IMA, e por Nadson Lopes dos Santos, servidor do 105 

IMA/regional Montes Claros.  A apresentação do edital de fundo rotativo da conta recursos 106 

especiais a aplicar – Pró-Pequi foi feita por Marcella Nunes, que junto dos demais membros da 107 

Câmara Técnica informou que os Conselheiros já deram todas as suas contribuições na construção do 108 

edital, sendo necessário agora submeter a proposta de edital à Subsecretaria de Agricultura Familiar 109 

– SAF para que a equipe da mesma possa termina-lo. O Conselho deliberou que Marcella Nunes 110 

enviará o edital e as dúvidas relativas ao mesmo para o e-mail da Secretária Executiva, para que esta 111 

possa encaminhar a questão junto à SAF. Nos informes gerais a Secretária Executiva disse que as 112 

diárias para os Conselheiros não puderam ser solicitadas para essa reunião em razão da falta dos 113 

dados necessários ao preenchimento do formulário de requisição de diárias. Diante disso, os 114 

Conselheiros da sociedade civil que não residem em Montes Claros preencheram um questionário e 115 

um atestado de comparecimento à reunião ordinária do Conselho Pró-Pequi. José Antônio disse da 116 

importância das entidades integrantes do Conselho fazerem seus respectivos planejamentos de 117 

ações, em virtude do orçamento que foi liberado. Diante do exposto, foram tirados os seguintes 118 

encaminhamentos: 1) criação de uma Câmara Técnica a ser composta pela Secretária Executiva, pelo 119 

Vice-Presidente do Conselho, e pelos(as) Conselheiros(as) Adriana Santos Nascimento, Wdléia 120 

Mendes de Oliveira e Arlete Alves de Almeida para fazer as alterações no decreto e regimento 121 

interno do Conselho, bem como construir os requisitos para admissão de novas entidades no 122 

Conselho; 2) agendar espaço de formação sobre a MROSC 01 (um) dia antes da próxima reunião do 123 

Conselho (29/06); 3) Aproveitar a cartilha sobre o Conselho Pró-Pequi que já foi feita, sendo 124 

necessário apenas atualizá-la e trocar a logomarca; 4) Confirmar agenda com a Codemig (gabinete 125 

Alexandre Chumbinho); 5) Marcella Nunes enviará o edital do Fundo Rotativo e as dúvidas relativas 126 

ao mesmo para o e-mail da Secretária Executiva (maria.tereza@agrario.mg.gov.br), para que esta 127 

possa encaminhar a questão junto à SAF. Ao final da reunião a Secretária Executiva recebeu da 128 
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CODESVASF e da UBCM ofícios direcionados ao Presidente do Conselho requerendo a inclusão das 129 

mencionadas entidades no Conselho Pró-Pequi. Fernando Passalio justificou sua ausência por e-mail. 130 

Nada mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião. 131 

 
 
Alexandre de Lima Chumbinho 
Presidente do Conselho Diretor Pró-Pequi  
 
Lázaro Augusto dos Reis 
Vice-Presidente do Conselho Diretor Pró-Pequi 
 
 
Maria Tereza Queiroz Carvalho 
Secretária Executiva do Conselho Pró-Pequi 
 
 
Wdiléia Mendes de Oliveira 
Conselheira Titular – Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de 
Minas Gerais (SEDINOR). 
 
 
Letícia Renata de Carvalho 
Conselheira Titular – Instituto Ciências Agrárias da UFMG (ICA/UFMG) 
 
  
Marcella Nunes Cordeiro Costa  
Conselheira Titular – Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais do Ministério Público de Minas 
Gerais (CIMOS/MPMG) 
 
 
José Antônio Alves dos Santos 
Conselheiro Titular – Núcleo Gestor da Cadeia Produtiva do Pequi e outros Frutos do Cerrado 
(NÚCLEO DO PEQUI). 
 
 
Sônia Maria Ribeiro de Oliveira 
Conselheira Titular – Rede de Educação Cidadã (RECID). 
  
 
Eric Vieira da Silva 
Conselheiro Titular – Cooperativa Sertão Veredas (COOPSERTÃO) 
 
 
Adriana Santos Nascimento 
Conselheiro Titular – Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais 
(FETAEMG). 
 
 
Sergio Avelino Mota Nobre 



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SEDA 
CONSELHO DIRETOR PRÓ-PEQUI 
 

5 
 

 

Conselheiro Titular – Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) 
Meire Nalva Lisboa Reis  
Conselheira Suplente - Cáritas Januária 
 
Jacy Borges de Souza  
Conselheiro Titular – Associação dos Usuários da Sub-Bacia do Rio dos Cochos (ASSUSBAC) 
 
Arlete Alves de Almeida  
Conselheira Titular – Movimento Graal do Brasil 
 
José Afonso Pereira de Aquino  
Conselheiro Titular – Cooperativa dos Pequenos Produtores Rurais de Japonvar (Cooperjap) 
 
Josué Barbosa de Araújo  
Conselheiro Suplente – Cooperativa dos Pequenos Produtores Rurais de Japonvar (Cooperjap) 
 


