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ATA nº 024/2017 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR PRÓ-PEQUI 
 
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 10:00h (dez 1 

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

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

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

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

(FETAEMG), Sônia Maria Ribeiro de Oliveira (Recid/MG), Sérgio Avelino Mota Nobre (UNIMONTES), 6 

Wdileia Mendes de Oliveira (SEDINOR/IDENE), Meire Nalva Lisboa Reis (Cáritas Januária), Jacy Borges 7 

de Souza (ASSUSBAC), Adailton Lopes Viana (ASSUSBAC), Marcella Nunes Cordeiro Costa (CIMOS), 8 

Rodrigo Carvalho Fernandes (SEAPA), Maria de Lourdes (EMATER), Elisângela Alves Mota Chinelato 9 

(SEMAD), Germana Platão Rocha (CAA), e José Pedro Cordeiro (SEDECTEC). Também estiveram 10 

presentes: Maria Catia Ferreira (Núcleo do Pequi), Anderson Rabelo (CODEVASF), Eleniz Soares 11 

Lisboa (CODEVASF), Zilene C. (SEDESE). A reunião foi aberta pelo Presidente do Conselho Pró Pequi, 12 

Alexandre de Lima Chumbinho, que após dar boas vindas aos presentes leu a proposta de pauta que, 13 

após a inclusão de mais um ponto, foi acatada pelos(as) Conselheiros(as): Leitura e aprovação da ata 14 

da reunião ordinária de 05 de maio de 2017; Repasse reunião com o BID; Repasses dos 15 

encaminhamentos tirados na reunião do dia 05/05/2017; Editais; Apresentação da proposta de 16 

alterações/atualizações do Decreto e Regimento Interno do Conselho Diretor Pró-Pequi; Renovação 17 

dos mandatos(as) dos Conselheiros(as). Feita a leitura da ata da reunião do dia 05/05/2017 e 18 

aprovada após correções, seguiu-se com os repasses relativos aos encaminhamentos tirados na 19 

reunião do dia 05/05/2017 e outros: 1) Alexandre Chumbinho informou que o Banco Interamericano 20 

de Desenvolvimento – BID dispõe de uma linha de financiamento para o que chamam de “novas 21 

tecnologias sociais”, e que o Conselho Pró-Pequi pode se articular de forma a acessar esse 22 

financiamento. O Plenário aprovou a possibilidade de parceria com o BID. Alexandre Chumbinho 23 

sugeriu que o Conselho faça uma Carta de Intenção ao BID, mas observando o calendário do 24 

Conselho para não prejudicar as ações previamente acordadas. 2) José Pedro informou que a 25 

FAPEMIG garantiu o orçamento para o projeto de gestão de cooperativas e associações, mas que 26 

agora é necessário viabilizar o financeiro. Valdomiro (Buda) ponderou que a maioria dos 27 

pesquisadores que vão a campo não dá retorno prático à comunidade, e que esse edital é importante 28 

para mudar essa perspectiva. 3) Foram apresentadas as logomarcas feitas pelo estagiário do NIISA, 29 

mas nenhuma das propostas de logomarca foi aprovada. O Conselho deliberou que a cartilha deve 30 

ser melhorada e atualizada sem logomarca, e que outras propostas de logomarca devem ser 31 

apresentadas. O José Pedro ficou responsável por solicitar que um assessor de comunicação da 32 

SEDECTEC faça uma proposta de logomarca. 4) O pedido de audiência pública para discutir as pragas 33 

que estão acometendo pequizeiros no Norte de Minas está sob a análise do Presidente da mesa da 34 

ALMG, Dep. Adalclever Lopes. Wdileia ponderou que em virtude da demora, seria interessante 35 

promovermos outro evento para discutir o tema e que uma Comissão do Conselho se reúna com os 36 

Deputados proponentes da Audiência Pública e com o Presidente da mesa da ALMG. Lourdinha 37 

reforçou a necessidade de a Audiência Pública ser realizada no Norte de Minas e, no mesmo sentido, 38 

Marcela sugeriu que seja marcada uma visita técnica como sendo um evento. Lázaro sugeriu que a 39 

próxima reunião do Conselho aconteça em Januária e que o Alexandre Chumbinho convide os 40 

Deputados que propuseram a Audiência Pública na ALMG e representantes de outras Comissões da 41 

ALMG. Wdileia sugeriu que a próxima reunião ordinária do Conselho aconteça em Januária, 42 
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preferencialmente na comunidade onde fica a ASSUSBAC. Alexandre Chumbinho propôs que seja 43 

feito então um Seminário em Januária um dia antes da reunião ordinária do Conselho, mas que de 44 

imediato os Deputados já sejam convidados a comparecer no Seminário e proceder à visita técnica. O 45 

Seminário acontecerá no dia 24/08 e a reunião ordinária do Conselho no dia 25/08. 5) Alexandre 46 

Chumbinho lembrou a provocação feita pelo Conselheiro José Antônio na reunião passada, em que 47 

se discutiu a necessidade das organizações da sociedade civil fazerem um planejamento de ações. O 48 

planejamento é necessário para que o Conselho tenha um levantamento das demandas (custeio, 49 

investimento, etc) das organizações/comunidades. Cáritas, CAA, FETAEMG, Núcleo do Pequi e 50 

SEDESE deverão apresentar na próxima reunião um levantamento das demandas das associações, 51 

cooperativas e empreendimentos individuais acompanhadas por elas. Feitos os repasses, o próximo 52 

ponto de pauta discutido foi “Editais”, em que Lázaro Augusto dos Reis e Alexandre Chumbinho 53 

partilharam com os Conselheiros como é a experiência do governa do Estado da Bahia com Fundo 54 

Rotativo Solidário. Alexandre Chumbinho falou da reunião com o BDMG em que o Banco sinalizou 55 

não ser viável para ele operar o valor de R$500.000,00 (quinhentos mil), pois o valor é pequeno 56 

diante dos valores que o BDMG opera. A sugestão foi que o Conselho procure uma Cooperativa de 57 

Crédito para que ela opere o valor, ressaltando que os critérios para acesso ao recurso são definidos 58 

pelo Conselho. Lázaro ponderou que o fundo rotativo solidário tem natureza diversa da política de 59 

microcrédito, e que o Conselho deve observar isso antes de deliberar. Considerando o avançar da 60 

hora e os pontos de pauta que ainda não foram discutidos, Alexandre Chumbinho sugeriu que seja 61 

marcada uma reunião extraordinária no mês de julho para discutir apenas as alterações no decreto e 62 

regimento interno do Conselho e a renovação dos mandatos dos Conselheiros. Lázaro pediu que 63 

conste em ata a prorrogação da duração da Câmara Técnica para alteração no decreto e regimento 64 

interno, caso a reunião extraordinária extrapole o prazo estabelecido na Resolução. A reunião 65 

extraordinária será no dia 31/07, das 09:00h às 17:00h e o local será definido. Nos informes gerais 66 

Wdileia disse que esteve na Serra do Cipó e há uma escola com muitos pequizeiros e os frutos não 67 

são utilizados. A escola está disponibilizando os frutos para serem catados. Adriana informou que a 68 

COOPCERRADO enviou um ofício solicitando a entrada dessa entidade no Conselho Pró-Pequi. Além 69 

disso, pede para registrar que os Conselheiros precisam custear a alimentação nos dias de atividade 70 

do Conselho. Sobre o assunto, informou a Secretária Executiva que na convocação para a reunião do 71 

Conselho os membros foram informados de que deveriam apresentar a quantia de R$30,00 (trinta 72 

reais) para custear a alimentação do espaço de formação do dia 28/06/2017, bem como a reunião 73 

ordinária do dia 29/06/2017. Ressaltou ainda que também na convocação foi informado que o 74 

depósito das diárias será feito na forma de ressarcimento e que, portanto, os membros do Conselho 75 

devem viabilizar a ida às atividades do Conselho junto às organizações que representam. Sônia 76 

informou que foi procurada por duas pessoas que solicitaram mudas de frutos do cerrado, outra que 77 

vende mudas de frutos do cerrado e poderia disponibilizar para o Conselho, e outra requerendo 78 

placas de “proibida a entrada” no intuito de coibir a entrada de pessoas não autorizadas na sua 79 

propriedade, o que é comum durante as safras dos frutos do cerrado. Wdileia informou que no 80 

espaço de formação sobre o novo marco regulatório das organizações da sociedade civil – MROSC, 81 

foi discutida a questão da dificuldade em acessar o Cadastro Geral de Convenentes – CAGEC, pois o 82 

mesmo funciona através de uma plataforma digital e apresenta muitos erros. A Secretária Executiva 83 

informou que Marcilene, assessora jurídica da SEDA, construiu uma minuta de ofício para que o 84 

Conselho Pró-Pequi encaminhe ao CAGEC, e Lázaro Augusto dos Reis sugeriu que quando ocorrer 85 
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qualquer erro no site, a organização que se sentir prejudicada pode procurar a Subsecretaria de 86 

Agricultura Familiar – SAF para tentar solucionar a questão. Diante do exposto, foram tirados os 87 

seguintes encaminhamentos: 1) Elaboração de uma carta de Intenção ao BID informando o interesse 88 

do Conselho Pró-Pequi em acessar a linha de credito voltada a novas tecnologias, disponibilizando 89 

para tanto o orçamento da conta especial recursos especiais a aplicar Pró-Pequi, caracterizando 90 

como “contrapartida”; 2) José Pedro solicitará que um assessor de comunicação da SEDECTES faça 91 

uma proposta de logomarca; 3) Realizar uma reunião extraordinária no dia 31/07, das 09:00h às 92 

17:00h em local a ser definido, para tratarmos das alterações no decreto e regimento interno 93 

Conselho, e da renovação dos mandatos dos Conselheiros; 4) Realizar um Seminário em Januária, um 94 

dia antes da reunião do Conselho, para discutir a questão das pragas que estão acometendo 95 

pequizeiros. Desde já os Deputados já podem ser convidados a comparecer no Seminário e proceder 96 

à visita técnica. O Seminário acontecerá no dia 24/08 e a reunião ordinária do Conselho no dia 25/08 97 

em Januária; 5) As diárias serão pagas por ressarcimento e os Conselheiros devem solicitar o valor 98 

com suas respectivas entidades antes de virem para a reunião; 6) Marcar reunião com a 99 

CEMIG/CODEMIG para articular a produção de mudas; 7) Cáritas, CAA, FETAEMG, Núcleo do Pequi e 100 

SEDESE deverão apresentar na próxima reunião um levantamento das demandas das associações, 101 

cooperativas e empreendimentos individuais acompanhadas por elas; 8) Elisângela (SEMAD) 102 

levantará informações com a CEMIG com relação ao corte de pequizeiros antes da Lei do Pró-Pequi. 103 

Ao final da reunião a Secretária Executiva recebeu da COOPCERRADO um ofício direcionado ao 104 

Presidente do Conselho requerendo a inclusão da mencionada entidade no Conselho Pró-Pequi. 105 

Justificaram a ausência na presente reunião: Arlete Alves de Almeida, José Antônio e Letícia. 106 

 
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). 
 
 
  
Marcella Nunes Cordeiro Costa  
Conselheira Titular – Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais do Ministério Público de Minas 
Gerais (CIMOS/MPMG) 
 
 
Sônia Maria Ribeiro de Oliveira 
Conselheira Titular – Rede de Educação Cidadã (RECID). 
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Adriana Santos Nascimento 
Conselheiro Titular – Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais 
(FETAEMG). 
 
 
Sergio Avelino Mota Nobre 
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) 
 
 
Meire Nalva Lisboa Reis  
Cáritas Januária 
 
Adailton Lopes Viana  
Conselheiro Titular – Associação dos Usuários da Sub-Bacia do Rio dos Cochos (ASSUSBAC) 
 
Rodrigo Carvalho Fernandes  
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA) 
 
Maria de Lourdes  
EMATER 
 
Elisângela Alves Mota Chinelato  
SEMAD 
 
Germana Platão Rocha  
Centro de Agricultura Alternativa – CAA/NM 
 
José Pedro Cordeiro  
SEDECTEC 


