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 ATA nº 27/2017 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR PRÓ-PEQUI 
 
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de outubro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 09:00h (nove 1 

horas), no Museu Regional do Norte de Minas, localizado na rua Coronel Celestino, nº 75, Centro de 2 

Montes Claros, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Diretor Pró-Pequi. Compareceram no 3 

endereço os(as) seguintes Conselheiros(as): Alexandre de Lima Chumbinho (SEDA), Lázaro Augusto 4 

dos Reis (SEDA), Sônia Maria Ribeiro de Oliveira (Recid/MG), Wdileia Mendes de Oliveira 5 

(SEDINOR/IDENE), Meire Nalva Lisboa Reis (Cáritas Januária), Jacy Borges de Souza (ASSUSBAC), 6 

Marcella Nunes Cordeiro Costa (CIMOS), Rodrigo Carvalho Fernandes (SEAPA), Maria de Lourdes 7 

Vieira Leopoldo (EMATER), José Antônio Alves dos Santos (Núcleo do Pequi), Arlete Alves de Almeida 8 

(Movimento Graal), Antônio Justiniano dos Santos (Cáritas), Elisangela Alves Mota (IEF). Também 9 

estiveram presentes: Sued Botelho (SEEDIF), Janaelle Cristina Neri Almeida (ALMG), Hebert Levi 10 

Pereira Nunes (SEEDIF), Juliana Cecília Veloso (SEDA) e a Secretária Executiva, Maria Tereza Queiroz 11 

Carvalho (SEDA). A reunião foi aberta pelo Vice-Presidente do Conselho Pró Pequi, Lázaro Augusto 12 

dos Reis, que após dar boas vindas aos presentes informou que o presidente do Conselho, o 13 

Secretário Adjunto Alexandre Chumbinho, iria dar entrevista na Rede INTERTV sobre os editais do 14 

Conselho Diretor Pró Pequi em execução pela SEDA antes de comparecer à reunião do Conselho. 15 

Iniciou-se a reunião com a leitura da ata anterior, que após a análise dos conselheiros foi solicitado a 16 

correção de alguns erros ortográficos, e não tendo contestação ao conteúdo a mesma foi aprovada. 17 

Seguiu a reunião com a apresentação do Sr. Hebert Levi Pereira Nunes, Chefe de Gabinete da SEEDIF, 18 

que falou sobre o empenho da Secretaria no desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais-APL, e 19 

a proposta de criação de um novo APL de frutos do Cerrado que poderia ou não somar esforços com 20 

o APL do Pequi já existente, solicitando ao Conselho manifestação quanto a criação do novo APL ou 21 

apenas a ampliação do APL do Pequi. Aberto as considerações dos Conselheiros, estes fizeram várias 22 

considerações sobre a cadeia produtiva do pequi, tais como: elos de mercado de compra e venda, 23 

questões sanitárias relativas a broca e outras doenças do pequizeiro, a preservação e controle da 24 

produção; estendendo as mesmas ponderações aos demais frutos do cerrado, além de ponderações 25 

quanto a existência de agroindústrias que não estão funcionando e que poderiam vir a contribuir 26 

para potencializar as cadeias produtivas dos pequi e demais frutos do Cerrado. Finalizado este tema 27 

os Conselheiros solicitaram que na próxima reunião do Conselho seja pautado a política de APLs para 28 

dirimir dúvidas sobre o funcionamento e importância de um APL ou mais para a região, bem como 29 

subsidiar os Conselheiros quanto à criação de um novo APL para frutos do Cerrado ou ampliação das 30 

ações do APL do Pequi, e, também do escopo de atuação do Conselho; a SEDIF se comprometeu a 31 

estar presente para contribuir com esta pauta e preparar uma agenda de trabalho para apresentar 32 

na próxima reunião do Conselho. Após o almoço, o Secretário Adjunto Alexandre Chumbinho 33 

abordou o tema da renovação do mandato dos Conselheiros, relatando o diálogo com a Casa Civil 34 

para o estabelecimento do processo que culminou com a publicação do Decreto 47.278/2017 no dia 35 

26 de outubro do corrente ano que estabelece o rito e o período para este processo de renovação do 36 

pleno. Destaca-se que o processo será realizado mediante processo de eleição disciplinado por edital 37 

da SEDA. Aberta as considerações dos Conselheiros estes ponderaram a importância da renovação 38 

do Conselho no contexto dos editais de fomento para cadeia do pequi que estão sendo executados 39 

pela SEDA; sobre a inovação do processo de seleção dos conselheiros via edital público de seleção; 40 

sobre a dificuldade que as entidades vão ter em se cadastrar para processo seletivo uma vez que tem 41 

dificuldade de acessar internet no interior; a preocupação com divulgação ampla do edital de 42 
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seleção. Lázaro Augusto dos Reis informou que a renovação dos mandatos dos(as) 43 

Conselheiros(as) representantes da sociedade civil deverá ocorrer até o dia 30 de novembro 44 

de 2017 e dos representes do poder público até o dia 20 de novembro. O Plenário sugeriu 45 

critérios para participação no processo seletivo, tais como: entidade deve estar legalmente 46 

constituída (CNPJ válido), mas não precisa estar regular perante o Estado. Nos informes 47 

Lázaro Augusto dos Reis deu o repasse sobre a reunião realizada com a Secretaria de Cultura 48 

de Montes Claros sobre a construção da Festa Nacional do Pequi, e o Plenário deliberou 49 

então pelo apoio financeiro para realização da Festa, utilizando parte do valor disponível na 50 

conta recursos especiais a aplicar Pró-Pequi. Wdileia participou de reunião em Belo 51 

Horizonte sobre a garantia de preço mínimo para frutos e produtos e abordou a necessidade 52 

de buscar essa garantia para o pequi, propondo uma parceria com a EMATER. Além disso, 53 

Wdileia denunciou a supressão de pequizeiros que estaria sendo realizada em Buritizeiro por 54 

uma empresa que ela não soube identificar, e solicitou que o Conselho retome as tratativas 55 

para a realização de audiência pública pela ALMG sobre pragas que acometem pequizeiros. 56 

Nos encaminhamentos Sônia Maria pediu para registrar que a proposta inicial de edital de 57 

Fundo Rotativo contemplava a contratação de pessoal e o edital que foi publicado pela SEDA 58 

prevê a compra de maquinário e matéria prima. O Plenário solicitou que seja alterado o 59 

edital de fundo rotativo solidário de forma a considerar a data de postagem das propostas 60 

técnicas no Correio e não a data em que a proposta for protocolada no Protocolo Central da 61 

Cidade Administrativa. Alexandre de Lima Chumbinho ficou responsável por viabilizar 62 

alguma contratação direta de pessoal, mesmo que para isso se utilize recursos da conta para 63 

o contrato MGS, com fito de garantir acompanhamento técnico das atividades da cadeia 64 

produtiva dos frutos do Cerrado e da Caatinga. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada 65 

a reunião. 66 

 
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) 
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Sônia Maria Ribeiro de Oliveira 
Conselheira Titular – Rede de Educação Cidadã (RECID). 
  
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) 
 
Rodrigo Carvalho Fernandes  
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA) 
 
Maria de Lourdes Vieira Leopoldo 
EMATER 
 
José Antônio Alves dos Santos  
Núcleo do Pequi  
 
Arlete Alves de Almeida 
Movimento Graal do Brasil 
 
Antônio Justiniano dos Santos  
Cáritas de Januária 
 
Elisangela Alves Mota  
Instituto Estadual de Florestas  


