
RELATO REUNIÃO DO FÓRUM FLORESTAL DE MINAS GERAIS REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2015 

Presentes: 
- ONGs: Amda (Fabiano Goulart, Dalce, Elizabete), Instituto Hou (Neneco). 
- Empresas: Paulo Dantas (Cenibra), Fabiano Goulart (Plantar), Marcelo Pereira (Gerdau) 
 

Pauta: 

1. Lei do Pequi 

O atual governo alterou a lei delegada do governo anterior, e criou um "conselho diretor pró-pequi", na 
estrutura da secretaria de desenvolvimento agrário. As ONGs presentes concordam com a possibilidade de 
alteração, considerando aspectos econômicos e ganhos ambientais que podem advir. Foram tomadas as 
seguintes decisões: 

1.1 - Confirmar se as empresas querem mudar a lei. Fabiano ficou encarregado de consultar a Plantar. 
Marcelo de conversar na Gerdau. Solicitamos às demais empresas do Fórum que plantam em áreas de 
Cerrado, que se pronunciem.  

- Se positivo, a primeira providência será aprofundar os estudos, visando criar base técnica para traçar 
estratégia, relativos a questões como:  

a. Comunidades tradicionais que coletam frutos: localização, situação.  
b. Número de árvores plantadas conforme determina a Lei e situação dos plantios, tanto no que se 

refere ao crescimento quanto aos locais onde foram plantados, se realmente beneficiam o meio ambiente 
e uso social.  

c. Fundo do Pequi previsto pela Lei: houve recolhimento? Quanto? Onde estão estes recursos? 
d. Qual é a situação da espécie no Estado? 
 

1.2 - Fazer reunião extraordinária se for o caso para progredir no assunto, inclusive para definir a 
responsabilidade pelos estudos mencionados.  

2. Encontro Nacional, que será realizado no início de agosto em Porto Seguro. 

Confirmadas presenças por serem membros do Conselho Nacional, da Amda e Cenibra. Indicado o Instituto 
Hou para a outra vaga disponibilizada pela organização. Marcelo ficou de consultar a Gerdau sobre 
possibilidade de participar.  

3. Realização de workshops, focando água, solos e florestas. 

Avaliarmos possibilidade de fazer um no Vale do Aço e outro em Curvelo. Paulo Dantas ficou de verificar 
local e outras condições necessárias à realização. A mesma tarefa ficou para Fabiano, em relação a Curvelo. 
Se o saldo em caixa do Fórum for suficiente, os dois serão realizados.  

A proposta de pauta não foi definida. Se formos realizá-los pensaremos em algo e circularemos no grupo 
para construção. Porém, considerando que os dois eventos seriam abertos ao público de forma geral, 
considero que os temas a serem abordados devem focar aspectos de interesse das pessoas como a sempre 
ligação dos plantios como "secar o solo é água", boas práticas, proteção da biodiversidade, etc. 


