
Coordenação Geral de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas
Departamentos de Estudos e Prospecções

Secretaria de Política Agrícola

40ª Reunião Ordinária
São Paulo, 28 de agosto de 2019

Câmara Setorial da 
Cadeia Produtiva de 
Aves e Suínos



Calendário de Reuniões - Ano 2019

Data Horário Local Evento

Quarta-feira/28 de agosto 9h SIAVS- SP
40ª 

RO

Terça-feira/29 de outubro 14h Brasília
41ª 

RO



Selo Arte  

Selo Arte:

- Decreto 9.918/2019, de 18 de julho, que regulamenta o SELO 

ARTE, publicado no DOU de 19 de julho – enviado aos membros 

das CSs afins dia 22.7;

- Instrução Normativa MAPA nº 28/2019, publicada no DOU de 

24.07, que define Aplicação do Selo ARTE – enviado link aos 

membros dia 26.7, junto c/ Manual de Aplicação do Selo, Folder e 

Perguntas e Respostas sobre o Selo



Selo Arte  

Selo Arte:

- Consulta Pública (Portaria SDI/MAPA nº 67/2019), publicada no 

DOU de 01.08 (prazo 30 dias), estabelece procedimentos para 

concessão Selo ARTE – enviada aos membros da câmaras setoriais 

afins dia 02.8;



Ofícios encaminhados a SDA/MAPA  

- Assuntos deliberados na reunião anterior (de 23.7) e encaminhados 

a SDA/MAPA,  em 06 e 07.08, ainda sem resposta: 

- Of CSCAS nº 003/2019, Solicita aprovação de ingredientes 

substitutos de sódio para produtos cárneos;

- Of CSCAS nº 004/2019, Impactos dos procedimentos da IN nº 

23/2018 em relação ao trânsito de contêineres do setor de carnes. 

Cópias de ambos encaminhadas aos membros da CS dia 09.08



Solicitação do DIPOA/SDA/MAPA  

- Solicitação do DIPOA/SDA, enviada aos membros 

no dia 20.08, requerendo um levantamento junto ao 

setor regulado envolvido no registro de produtos de 

origem animal, destinado a alimentação humana, 

das expressões utilizadas e seu objetivo. Prazo até o 

dia 19.09.2019. para os e-mails gab.dipoa@agricultura.gov.br; e 

ana.viana@agricultura.gov.br; com copia para o e-mail desta Câmara Setorial

mailto:gab.dipoa@agricultura.gov.br
mailto:ana.viana@agricultura.gov.br


Entidades Infrequentes 

- MMA – houve manifestação, sem decisão

- SEBRAE – manifestou interesse

- SINDAN – avisou que informará interesse 30 dias

- todas com 3 faltas consecutivas

- DECISÃO: todas mantidas por enquanto



Solicitação de nova entidade para compor a Câmara Setorial 

- ABIA (Associação Brasileira da 
Indústria de Alimentos)

- DECISÃO: acolhida, como Membro Efetivo



OBRIGADO !!!
camara.avesesuinos@agricultura.gov.br
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