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 ATA nº 29/2018 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR PRÓ-PEQUI 
 
No dia 29 (vinte e nove) de janeiro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 10:00h (dez horas), no 1 

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

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

endereço os (as) seguintes Conselheiros(as): Lázaro Augusto dos Reis (SEDA), Marcella Nunes 4 

Cordeiro Costa (CIMOS), Maria de Lourdes (EMATER), Leonardo Monteiro Ribeiro (Unimontes), 5 

Marcos Vinicius Dias Reis (FETAEMG), Zilene C. Maia (SEDESE), Vicentina Bispo de Almeida Côrte 6 

(Núcleo do Pequi), Valdomiro da Mota Brito (Cooperuaçu), Fausto Makishi (UFMG), Aline Silva de 7 

Souza (CAA), José Fábio Soares (Coop. Grande Sertão),  Eleniz Soares Lisboa (CODEVASF), Meire Nalva 8 

Lisboa Reis (Cáritas), Alex Demier (CODEVASF). Também estiveram presentes: Marlene Ribeiro de 9 

Sousa (Movimento Geraizeiro), Adair Pereira de Almeida (Movimento Geraizeiro), Wdileia Mendes 10 

de Oliveira (SEDINOR) e a Secretária Executiva do Conselho, Maria Tereza Queiroz Carvalho (SEDA). A 11 

reunião foi aberta pelo Vice Presidente do Conselho Pró Pequi, Lázaro Augusto dos Reis, que após 12 

dar boas vindas aos presentes leu a proposta de pauta que foi acatada pelos(as) Conselheiros(as), 13 

qual seja: Festa Nacional do Pequi e Informes Gerais. Aprovada a pauta, a Secretária Executiva 14 

informou que a Secretaria de Cultura de Montes Claros encaminhou à SEDA uma planilha de custos 15 

orçada em R$88.140,00 (oitenta e oito mil cento e quarenta reais), porém no final do ano de 2017 foi 16 

possível empenhar o valor de R$67.465,20 (sessenta e sete mil quatrocentos e sessenta e cinco reais 17 

e vinte centavos) para o custeio da estrutura da Festa Nacional do Pequi. Assim, dos 14(quatorze) 18 

itens apresentados pela Secretaria de Cultura de Montes Claros, foi possível emitir uma ordem de 19 

serviço para a contratação de 09 (nove) itens, isso considerando que a Festa terá duração de 03 (três) 20 

dais. Ante o exposto, a Secretária Executiva mostrou ao Plenário um cálculo simulando a contratação 21 

dos 14 (quatorze) itens se a Festa Nacional do Pequi tiver 02 (dois) dias de duração, sendo que o 22 

custo ficaria em R$59.176,80 (cinquenta e nove mil cento e setenta e seis reais e oitenta centavos). 23 

Ou seja, considerando o valor empenhado, a SEDA e o Conselho Pró Pequi só conseguem fazer a 24 

contratação de todos os itens apresentados pela Secretaria Municipal de Cultura se a Festa Nacional 25 

do Pequi tiver a duração de 02 (dois) dias e não de 03 (três) dias. Feitas essas considerações, a 26 

Secretária Executiva apresentou para ao Plenário a proposta de programação da Festa Nacional do 27 

Pequi construída pela SEDA e encaminhada à Secretaria de Cultura de Montes Claros, bem como as 28 

contribuições que foram dadas por esta na proposta de programação. Terminada a apresentação, 29 

os(as) Conselheiros(as) ponderaram que é mais seguro reduzir a Festa Nacional do Pequi para 02 30 

(dois) dias para garantir que todos os itens da estrutura serão contratados. As oficinas a serem 31 

realizadas no dia 24/02/2018 foram mantidas, ficando o CAA e a ACABEV responsáveis pela “oficina 32 

sobre usos medicinais dos frutos do Cerrado e da Caatinga”, e o ICA, UFMG, Unimontes e SEDESE 33 

responsáveis pela “oficina sobre o manejo sustentável dos frutos do Cerrado e da Caatinga”. Nos dias 34 

24 e 25 de fevereiro de 2018 será realizada durante todo o dia a “Feira da Agricultura Familiar e da 35 

Economia Popular Solidária”, sendo de responsabilidade da SEDA, SEDESE e EMATER sua articulação. 36 

A Secretária Executiva informou que o Conselho Pró Pequi e a SEDA podem indicar os expositores 37 

que ocuparão 13 (treze) barracas nessa Feira que acontecerá dentro da programação da Festa do 38 

Pequi. Assim, o Plenário passou a discutir quais seriam os critérios para o uso dessas barracas, 39 

decidindo que a seleção observará: se a demanda é de entidade membro do Conselho Pró-Pequi, de 40 

povo e comunidade tradicional ou de movimento social parceiro, nessa ordem, e deve trabalhar com 41 

a temática dos frutos do Cerrado e da Caatinga. A SEDA e o Conselho Pró-Pequi farão o processo 42 
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seletivo garantindo que as entidades membro do Conselho tenham prioridade no uso das barracas. 43 

Atendida primeiramente a demanda interna das organizações que compõem o Conselho, e sobrando 44 

alguma barraca, as demais serão destinadas a entidade ou empreendimento selecionado a partir da 45 

inscrição em formulário a ser disponibilizado pela SEDA. O Plenário solicitou também que a reunião 46 

ordinária do Conselho Pró Pequi, que será realizada dentro da programação da Festa Nacional do 47 

Pequi, tenha uma pauta temática, abordando, por exemplo, algum tema relacionado ao Cerrado e 48 

preservação do mesmo. Além disso, que fosse verificado com a Secretaria de Cultura de Montes 49 

Claros a possibilidade de contratação de um vigia para cuidar dos produtos que os expositores trarão 50 

para a Feira, uma vez que geralmente os feirantes não armam e desarmam a barraca de um dia para 51 

o outro, deixando os produtos no local para o dia seguinte. O Vice-Presidente do Conselho informou 52 

que no dia 30/01/2018 haverá uma reunião da SEDA com Secretaria de Cultura de Montes Claros 53 

para discutir a programação que está sendo construída e sugeriu que fosse formada uma Comissão 54 

do Conselho para comparecer a essa reunião. Assim, o Plenário deliberou que, além da SEDA, a 55 

SEDESE e o CAA participariam. Informes gerais: Marcos Vinicius informou que estão abertas até 56 

o dia 23 de fevereiro as inscrições para a AGRIMINAS. A Feira acontecerá do dia 11 ao dia 15 57 

de abril em Belo Horizonte. No site da FETAEMG está disponível o link para as inscrições. 58 

Lazaro Augusto informou que a SEDA está dando andamento aos trâmites necessários às 59 

contratações pela MGS e que o financiamento dos projetos aprovados relativos ao “edital 60 

Seda nº 02 – fomento” só poderá ser realizado quando o Estado abrir o orçamento para essa 61 

finalidade, o que se espera que aconteça no mês de março. Ante o exposto, foram tirados os 62 

seguintes encaminhamentos: 1) SEDA - Verificar diárias, deslocamento, alimentação e 63 

hospedagem (2 pessoas por entidade) para os feirantes que forem participar da Festa 64 

Nacional do Pequi; Entrar em contato com as demais entidades do Conselho Pró-Pequi e 65 

verificar se há interesse nas barracas; disponibilizar um formulário de inscrição para as 66 

barracas que sobrarem; 2) Marcos (FETAEMG) – retorno até dia 02 sobre barraca da 67 

FETAEMG; 3) Adair (Movimento Geraizeiro) – retorno até dia 02 sobre grupo para 68 

apresentação cultural. Justificaram a ausência na reunião: Nilza de Lima Pereira Sales 69 

(ICA/UFMG), Alberto da Costa Ribeiro (IEF), Aldair José de Souza (CODECEX), Andreia Ferreira dos 70 

Santos (CODECEX), Rodrigo Carvalho Fernandes (SEAPA). Nada mais a tratar, deu-se por 71 

encerrada a reunião. 72 

 
Lázaro Augusto dos Reis 
Vice-Presidente do Conselho Diretor Pró-Pequi 
 
 
Maria Tereza Queiroz Carvalho 
Secretária Executiva do Conselho Pró-Pequi 
 
 
Marcella Nunes Cordeiro Costa  
 (CIMOS/MPMG) 
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Maria de Lourdes Ferreira Leopoldo 
EMATER 
 
Leonardo Monteiro Ribeiro  
(Unimontes)  
 
Marcos Vinicius Dias Reis  
(FETAEMG)  
 
Zilene C. Maia  
(SEDESE)  
 
Vicentina Bispo de Almeida Côrte  
(Núcleo do Pequi)  
 
Valdomiro da Mota Brito  
(Cooperuaçu)  
 
Fausto Makishi  
(UFMG)  
 
Aline Silva de Souza  
(CAA)  
 
José Fábio Soares  
(Coop. Grande Sertão),  
 
Eleniz Soares Lisboa  
(CODEVASF)  
 
Meire Nalva Lisboa Reis  
(Cáritas) 
 
Alex Demier  
(CODEVASF) 


