
Dados da Reunião
 

Câmara:Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Aves e Suínos 
Reunião:Reunião Ordinária N. 39 
Data da realização:23/07/2019 às 14:00 
Local:Sala de Reuniões do 2º Andar, nº 250 - Ed. Sede do MAPA - Brasília/DF
 

 
Pauta da reunião

 
14:00h - Abertura da 39ª Reunião Ordinária, aprovação da memória da reunião anterior e breve
relato sobre a Conferência Nacional dos Presidentes das Câmaras com a Ministra Teresa Cristina
 
14:05h - Avisos e informações da Presidência e Secretaria da Câmara. 10 min
            - Próximas reuniões para 2019 (28.08 e 29.10), sendo a de agosto na SIAVS 2019, no
Anhembi em São Paulo, das 09 às 12h
            - Quadro de entidades infrequentes: ABIAM, APROSOJA, FAEP e SIPS/RS  
            - Solicitação de novas entidades para participar da Câmara (ABRA e ABEGS)
             
14:15 -  Conjuntura de mercado a ser apresentada pelo setor privado, face às mudanças de
cenários de mercado internacional, provocadas por fatores político/econômicos ou relacionados à
problemas de sanidade – ABPA, Cinara Batista. 20 min
 
14:35h - Acordo de Redução de sódio em produtos cárneos – ABPA, Cinara Batista. 20 min
 
14:55h - Proibição de promotores e restrição ao uso de antimicrobianos: preparando-se para o
futuro (Discussão entre os membros da Câmara sobre qual o impacto dessa tendência sobre os
elos da cadeia produtiva no médio e longo prazo) - Iuri Pinheiro Machado, Presidente da
Comissão Nacional de Aves e Suínos CNA. 30 min
 
15:25h - Apresentação para tratar sobre a situação da Peste Suína Clássica - PSC no Nordeste a
fim de atualizar todo o setor, bem como das perspectivas e preparações brasileiras em relação a
Peste Suína Africana - PNSS do DSA/SDA/MAPA, Guilherme Takeda. 30 min
 
15:55h – Relação Umidade Proteína: Carne de Aves, Impacto da Regulamentação vigente no
sistema produtivo – ABPA, Cinara Batista. 20 min
 
16:15h – Impacto no sistema de produção de carne de aves e suínos frente as Regulamentações
de Inspeção ante e pós-morte dos animais para abate – ABPA. 15 min
 
16:30h – Infrações e penalidades previstas no RIISPOA e Impacto na cadeia de produção de
aves e suínos: Proposta de alteração dos aspectos legais constantes no RIISPOA – ABPA. 15
min
 
16:45h – Apresentação da Programação de Workshop de Doenças de Importância na Produção
de Suínos e consequente convite da Câmara à Ministra para estar presente no lançamento –
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ABCS, Charli Beatriz. 10 min
 
16:55h - Assuntos Gerais
- Impactos do procedimento de padronização dos AFFAs (Auditor Fiscal Federal Agropecuário),
em relação ao trânsito de contêineres para o porto dependentes da emissão prévia de CSI – OCB
 
17:00h – Encerramento
 

Atenciosamente

RUI EDUARDO SALDANHA VARGAS
Presidente da Câmara
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