
 

Ata de Reunião

Data: 06/05/2019 Local: Mini Auditório (Sala 121)
Horário (início): 9h30 Horário (término): 12h

Objetivo da Reunião: debate sobre os avanços e entraves no processo de regularização
das queijarias.

Participantes Função Assinatura

Cláudia do Amaral Calmon 
Promotora de Justiça – Assessora da

Coordenadoria Geral 

Alex Maia Esmeraldo de Oliveira
Promotor de Justiça – 1ª Promotoria

de Justiça de Nossa Senhora de
Glória

Allana Rachel Monteiro Batista
Soares Costa

Promotora de Justiça – 1ª Promotoria
de Justiça de Itabaiana

Resumo do Desenvolvimento dos Assuntos em Pauta

Iniciada a reunião,  a  Promotora de Justiça Allana Rachel  Monteiro Batista  Soares Costa  aduziu os
motivos que ensejaram o início das operações para fechamento das queijarias irregulares no Estado de
Sergipe, entre os quais, o precário processo de produção de queijo em diversos municípios sergipanos,
gerando um elevado risco à saúde da população sergipana.

O Promotor  de  Justiça  Alex  Maia  Esmeraldo  de  Oliveira  salientou  a  importância  da  presença  das
autoridades presentes, vez que a atividade leiteira no Estado de Sergipe é bastante lucrativa, devendo
ser  devidamente  regularizada  em  sua  completude.  Aduziu  que  o  valor  circulante  advindo  de  tal
atividade é de  R$ 250 milhões, sustentando toda região do Alto Sertão. Por fim, aduziu que a atuação
do Ministério Pública nesse processo é primordialmente o de fomento de políticas públicas,  e não
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apenas a promoção da atividade persecutória quanto aos infratores.

A  Promotora  de  Justiça  Cláudia  do  Amaral  Calmon,  após  parabenizar  os  Membros  Ministeriais
presentes,  bem como a atuação do FPI, também ressaltou que o objeto principal não é punir, mas sim
promover  uma mudança de cultura na população sergipana,  principalmente na área de higiene e
processamento de alimentos, onde há um atraso relevante, gerando a proliferação de diversas doenças
emergentes.

Após, o Coordenador Regional da EMDAGRO, Ary Osvaldo Ribeiro Bonfim foi convocado para iniciar
uma apresentação sobre os avanços e entraves no processo de regularização das queijarias.

Inicialmente, o Coordenador declarou que as principais preocupações na realização de tal operação
são a proteção do meio ambiente, bem como o aprimoramento do processo de produção dos queijos
no Estado de Sergipe.

O programa teve início em 2011, quando foram identificadas no Município de Nossa Senhora da Glória
diversas queijarias em estado deplorável, gerando enorme risco ao consumidor local.  Diante de tal
quadro, foi elaborado um perfil socioeconômico das fabriquetas de queijo na região. Tal levantamento
angariou  diversas  informações  sobre  a  situação  real  das  queijarias,  e  principalmente  os  fatores
preponderantes  para  que tais  empreendimentos  não se  adequassem aos  ditames  legais.  Também
foram obtidas informações sobre a fonte de energia utilizada na fábrica, a origem da água, bem como
a  mão  de  obra  empreendida  em  tal  atividade  (cerca  de  mil  e  quinhentas  pessoas  trabalhando
diretamente nas queijarias) 

Além dos aspectos sanitários das queijarias, a importância da regularização de tal atividade econômica
é refletida também na grande quantidade de produção de leite na região (cerca de 766.000 litros de
leite/dia – 53% da produção leiteira de toda região do Alto Sertão sergipano)

Aduziu que foi  elaborada pela EMDAGRO uma planta padrão para empreendimentos de até 2000
litros,  abrangendo aspectos arquitetônicos,  hidrosanitários,  de tratamento de efluentes,  bem como
prevê a implantação de caixa d’água. Qualquer produtor de queijo pode ter acesso a tal planta. Além
disso, também já está sendo elaborada uma planta voltada aos pequenos empreendimentos, de até
500 litros. Este projeto já recebendo o apoio direto da Secretaria da Agricultura.

Outro ponto de fundamental importância na propensão da atividade queijeira foi a diminuição das
licenças necessárias para a abertura de uma fábrica de queijo módica. Antes, fabriquetas precisam das
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três  licenças  exigidas  para  grandes  fábricas.  Agora  apenas  uma  licença  é  necessária  (licença
simplificada). Tal mudança surgiu a partir de uma alteração da legislação do Conselho Estadual do
Meio Ambiente.

Também foi criada a Comissão de Estruturação e Modernização das Queijarias.

Ademais,  foi  disponibilizado  subsídio  de  70%  do  valor  de  mercado  para  elaboração  do  projeto
ambiental e arquitetônicas do SEBRAE, com pagamento em parcelas módicas.

Ao  longo  da  implementação  do  programa,  foram  feitas  diversas  reuniões  com  profissionais  de
elaboração de projetos, credenciados com os queijeiros, para se adequarem àquele tipo de atividade.
Também  foram  promovidas  reuniões  visando  a  capacitação  dos  queijeiros,  como  o  curso  de
contabilidade com o Presidente do Conselho Regional de Contabilidade, em que foram repassadas
informações importantes acerca da regularização fiscal e tributária.

Foi disponibilizado aos queijeiros o Fundo de Amparo à Micro e Pequena Empresa (FAMPE), para o
financiamento de 80% do valor das queijarias.

Com o objetivo de  sensibilizar  os  queijeiros,  foram promovidas  12 reuniões  sobre  o  processo  de
modernização  das  queijarias.  O  objetivo  de  tais  encontros  é  justamente  conscientizar  sobre  os
benefícios de tal prática, e não necessariamente punir as irregularidades eventualmente praticadas.

Salientou a importância da atuação das Promotorias do Alto Sertão, trabalhando no viés resolutivo,
somente buscando medidas drásticas em última instância

Quanto ao processo de  implantação das  queijarias,  salientou que o  primeiro  passo é  realizar  um
requerimento de visita prévia pela EMDAGRO, para que haja a avaliação do local quanto ao acesso à
energia,  água  potável,  aferindo  se  o  estabelecimento  é  apto  ao  empreendimento.  Também  são
aferidos igualmente a localização e aspectos geográficos (terreno acidentado, proximidade de lençóis
freáticos e lixões).

Especificando  os  diversos  avanços  na  atuação  do  processo  de  modernização  das  queijarias,  o
Coordenador  salientou  a  Lei  Estadual  nº  8523,  que  regularizou  a  produção  e  comercialização  de
queijos artesanais, tendo como referência legislações semelhantes de outros estados.
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Também foram promovidos novos entendimentos junto à ADEMA para dar celeridade à liberação de
licenças ambientais.

Quantificando os projetos já aprovados, foram apresentados os seguintes números:

a) EMDAGRO:

 Projetos arquitetônicos aprovados – 31;

 Projetos arquitetônicos em andamento – 18.

b) ADEMA:

 Projetos de licenciamento ambiental protocolados na Adema – 9;

 Projetos de licenciamento ambiental já aprovados – 3.

Além disso, o Coordenador, não desejando nominar alguns empreendedores, citou que há alguns que
notadamente têm um padrão de vida alto, mas não reinvestem ou adéquam sua fábrica de queijo às
condições de higiene exigidas pela legislação.

Por fim, o Coordenador ressaltou a grande importância da atuação das Promotorias de Justiça do Alto
Sertão, trabalhando no viés resolutivo, somente buscando medidas drásticas em última instância.

Após, o Presidente da EMDAGRO salientou que o grande objeto de atuação no mercado de produção
de  queijo  é  unicamente  é  fazer  com que  essa  atividade  econômica  se  fortaleça,  e  não  penalizar
eventuais irregularidades.

Após,  a Senhora Salete Dezen, Coordenadora da FPI,  citou que a EMDAGRO, após identificarem a
situação precária encontrada na maioria das fabriquetas de queijo no Estado, já vem atuando desde
2010 na regulamentação da produção do queijo coalho, cuja legislação foi aprovada conferindo uma
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certificação para o queijo fosse comercializado. 

Também salientou que, na primeira operação da FPI nesse mercado, em 2016, foram encontradas as
mesmas condições encontradas em 2010, citando que apenas dois empreendimentos se adequaram à
regulamentação.

Ademais, informou que foram encontradas nas operações as substâncias de peróxido e soda cáustica
no leite utilizado na produção de queijos. Essa matéria prima viciada não é recepcionada pelo mercado
formal, mas acaba sendo recepcionada pelas queijarias e vendidas clandestinamente. 

Por fim, salientou que o objetivo da FPI não é fechar estabelecimentos, mas sim realizar ações de
impacto para conscientizar e aperfeiçoar a produção a produção de queijo no Estado. A rigor, não
foram os órgãos fiscalizadores que criaram essa crise de funcionamento de produção dos subprodutos
doq gueijo, mas apenas exporam a real situação de tal mercado.

Após,  a  Coordenadora de Fiscalização da áreas das “queijarias”  da ADEMA, Rosana Paula  Barreto,
informou que ira agrupar os projetos de licenciamento. Além disso, designará equipe específica para
realizar  as  análises  dos  projetos.  Também  informou  que  as  vistorias  e  a  emissão  de  pareceres
ambientais serão simultâneos.

Asseverou o prazo de 60 dias para analisar todo o passivo de processos protocolados na ADEMA,
salientando que estão dando prioridade nas análises citadas e na próxima visita.

Após,  o  Secretário  de Agricultura  e  Meio Ambiente de  Nossa Senhora  da Glória,  após  ressaltar  a
relevante atuação da FPI, ressaltando a relevante importância da atuação da FPI, apresentou diversas
imagens retratando o enorme avanço das queijarias

Arivaldo, queijeiro de Poço Verde, após realizar pesquisas sobre o mercado consumidor do queijo,
indicou que o consumo per capita no Brasil saltou de aproximadamente 2.9kg, em 2009, por pessoa,
para 7.0kg, anualmente, devendo chegar futuramente a 10 kg/pessoa.

O Secretário de Estado de Agricultura do Estado de Sergipe, André Bomfim, servidor do INCRA de
carreira, salientou a necessidade de o BANESE atuar de forma mais próxima ao queijeiro, afirmando
que a Secretaria está atuando junto ao banco estadual para fomentar o fornecimento de linhas de
créditos a tais empreendedores.

Jayna Soares, Gerente do SEBRAE, salientou a necessidade de haver uma instituição financeira para
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utilizar as verbas do FAMPE no financiamento das atividades dos queijeiros. O SEBRAE apenas detém o
recurso do FAMPE, não podendo realizar a aplicação direta da verba na atividade. Informou que no
segundo semestre, terá o planejamento e escalonamento dos valores do fundo. Até o momento foi
elaborado apenas um piloto financiamento que diz respeito a Arivaldo Barreto, empreendedor de Poço
Redondo

Um sonho de consumo do SEBRAE é o IG – identidade geográfica – do queijo coalho. Sergipe precisa
deste certificado. 

Apesar de haver uma recomendação do SEBRAE nacional para que o banco intermediador ser o do
Estado  em  que  será  investido  o  dinheiro,  outros  bancos  também  podem  ser  designados  para
realizarem tal atividade.

O  FAMPE  custeia  até  80% do  valor  total  do  custo  de  empreender.  A  verba  não  é  só  voltada  à
agroindústria, mas visa os pequenos produtores em geral.

Por fim, foi salientado pela Coordenadora do FPI que a demanda de atuação desta equipe demanda
tempo  e  verba  pública,  vez  que  provoca  o  deslocamento  de  diversos  servidores  para  atuar
especificamente  em tais  operações.  Também informou que  todos  os  municípios  da  Bacia  do  São
Francisco já foram fiscalizados.  Ademais,  aduziu que o objetivo também é fiscalizar  todas fábricas,
desde as grandes, até as pequenas.

Sem mais para o momento, foi encerrada a reunião.
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