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PORTARIA IMA Nº 2024 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020. 
 
Altera a composição do grupo de trabalho para implementação do projeto 

“Política para Boa Legislação e Regulação em Defesa Agropecuária no Estado de Minas 
Gerais”, criado pela Portaria 1938 de 26 de agosto de 2019. 

 
O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA, no 

uso de suas atribuições, previstas no artigo 12, inciso Ido Decreto Estadual nº 47.859, de 07 
de fevereiro de 2020; 

 
Considerando o projeto objeto do Convênio 10.282/2018“Política para Boa 

Legislação e Regulação em Defesa Agropecuária no Estado de Minas Gerais”, celebrado entre 
a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG, Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econômico, de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SEDECTES, 
Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG e 
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP, publicado em 13 de julho de 2018 
(Minas Gerais, p. 28); 

 
Considerando a necessidade de atualizar a composição do grupo de 

trabalho, nomear e revisar as atribuições da equipe diretamente envolvida na implementação 
do projeto, visando garantir a execução do mesmo; 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º–Alterar a composição do grupo de trabalho, ora denominado, “GT”, 

com o objetivo de implementar, no âmbito do IMA, o projeto objeto do Convênio no 
10.282/2018. 

Art. 2º – O Grupo de Trabalho de que trata o artigo 1º desta Portaria será 
composto pelos seguintes representantes: 
 
I – Mariana Ines Martins Brancaglion – Coordenadora do Núcleo de 
Inovação e Modernização em Defesa Agropecuária (NIM); 
II – Luciana de Castro –NIM; 
III – Handreza Junqueira Cobra –NIM; 
IV – Eliane Hooper Amaral - Gerente da Rede Laboratorial (GRL) 
V – Carla Aparecida da Silva – Ponto Focal da GRL; 
VI – Sayonara Rodrigues da Silva – Suplente do Ponto Focal da GRL; 
VII – Guilherme Costa Negro Dias – Gerente de Defesa Sanitária Animal 

(GDA); 
VIII – Patrícia Prata Maluf – Ponto Focal da GDA; 
IX – Guaraciaba Santana – Suplente do Ponto Focal da GDA; 
X–Nataniel Diniz Nogueira - Gerente de Defesa Sanitária Vegetal 
(GDV); 
XI – Marcela Ferreira Rocha Lage – Suplente do Ponto Focal de 
GDV; 
XII – André Almeida Santos Duch – Gerente de Inspeção de Produtos 
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de Origem Animal (GIP); 
XIII – Cristiane Alves – Ponto Focal da GIP; 
XIV – Mariana Weiss Telles – Suplente do Ponto Focal da GIP; 
XV–Lucas Silva Ferreira Guimarães - Gerente de Inspeção de Produtos 
de Origem Vegetal (GIV); 
XVI – Anelise Lapertosa Drummond – Ponto Focal da GIV; 
XVII – Flávio Alves Santos – Suplente do Ponto Focal da GIV; 
XVIII – Rogério Carvalho Fernandes– Gerente de Certificação (GEC) 
e Suplente do Ponto Focal de GEC; 
XIX – Andreia Pinheiro Lanna – Ponto Focal da GEC; 
XX – Wagner Aquino Machado – Coordenador do Núcleo de Apoio à 
Operação Fiscal (NOF) e Ponto Focal da GDV; 
XI – Ana Cristina Bahia Paiva – Coordenadora do Núcleo de Educação 
Sanitária (NES) e Ponto Focal do NES; 
 
Art. 3º –– São atribuições dos representantes do NIM: 
I - interagir com os gerentes e pontos focais discriminados no art. 2º desta 

Portaria com o intuito de garantir a execução das atividades atribuídas ao IMA, a serem 
entregues à Coordenação do Projeto/UFMG. 

II - reunir-se periodicamente com a Coordenação do Projeto/UFMG, a fim 
de esclarecer dúvidas e obter os resultados esperados. 

III - apoiar a realização das reuniões, treinamentos e eventos relacionados 
ao projeto, na divulgação dos resultados e troca de informações entre os membros do GT. 

IV – relatar o andamento do projeto à Diretoria periodicamente. 
 
Art. 4º – São atribuições dos gerentes e dos coordenadores do NOF e NES: 
I - participar das reuniões do projeto quando convocado. 
II - acompanhar o desenvolvimento das atividades. 
III - distribuir as atividades do projeto aos servidores sob sua chefia. 
IV - garantir o cumprimento de prazos e das atividades, atendendo às 

solicitações dos representantes do NIM. 
V - reportar ao NIM eventuais dificuldades e dúvidas na execução das 

atividades. 
 
Art. 5º – São atribuições dos pontos focais: 
I - participar das reuniões do projeto. 
II - desenvolver as atividades atribuídas à sua gerência/núcleo, com 

qualidade e pontualidade. 
III - reportar ao gerente e ao NIM eventuais dificuldades e dúvidas na 

execução das atividades. 
IV - interagir com os responsáveis pelas áreas e programas de sua gerência, 

solicitando e acompanhando as entregas do projeto. 
 
Art. 6º – São atribuições do diretor técnico: 
I – acompanhar e possibilitar o cumprimento dos compromissos e acordos 

firmados para a execução do projeto. 
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II – apoiar e garantir a execução do projeto. 
 
Art. 7º – São atribuições do diretor-geral e do chefe de gabinete: 
I – assegurar condições adequadas para o cumprimento de todas as 

atividades relacionadas ao desenvolvimento do projeto. 
II – prestar informações e esclarecimentos quando demandados por outras 

instituições. 
Art. 8º – São atribuições da Procuradoria (PRD/IMA): 
I – Prestar apoio jurídico e esclarecer dúvidas quando requisitado pelos 

membros do Grupo de Trabalho, dentro do âmbito de atuação conferido no art. 14 do Decreto 
47.859/2020. 

Art. 9º – São atribuições de todos os servidores lotados nas gerências e 
núcleos subordinados à Diretoria Técnica: 

I - quando demandado, desenvolver as atividades atribuídas à sua 
gerência/núcleo, com qualidade e pontualidade. 

II - garantir que as atividades demandadas sejam realizadas cumprindo os 
prazos estabelecidos, atendendo às solicitações dos representantes do NIM, gerentes e 
coordenadores, além dos pontos focais. 

 
Art. 10 – O GT promoverá reuniões com a participação das equipes da 

coordenação-geral do projeto, a cargo da coordenadora e demais membros da Universidade 
Federal de Minas Gerais. 

 
Art. 11 – Caberá aos gerentes/coordenadores garantir a participação de 

pelo menos um representante da unidade nas reuniões do GT. 
 
Art. 12 – O GT ficará vigente até a conclusão do projeto. 
 
Art. 13 – A participação no GT de que trata esta Portaria não ensejará 

qualquer remuneração. 
 
Art. 14 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2020. 
Thales Almeida Pereira Fernandes 
Diretor-Geral 


