
Dados da Reunião
Câmara: Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Cacau
Título: Reunião Ordinária N. 39
Local: MAPA, Ed Sede, Sala de Reuniões do 2º Andar, nº 250
Data da reunião: 09/03/2017 Hora de início: 09:00 Hora de encerramento: 13:00
Pauta da Reunião

     1.  Abertura da reunião
                        * Saudação do Presidente da Câmara
                        * Assuntos da Secretaria da Câmara:
                                   - Aprovação da Ata da 38ª reunião
                                   - Próximas Reuniões
                                   - Membros infrequentes
                                   - Outros  
     
      2. Novas abordagens de pesquisa em cacau para pragas e agregação de valor - Fabio Neves - Unicamp
    
      3.  Apresentação do fundo da citricultura (CitrusBR) - Ibiapaba – diretorexecutivo da CitrusBR
 
      4.  Revisão da IN 47 - Armando Filho - diretor de defesa vegetal da ADAB 

      5.  Seminário defesa vegetal para cacauicultura - Eduardo Bastos – diretor executivo da AIPC
     
      6.  Plano de crescimento da cacauicultura no Brasil -  Eduardo Bastos - diretor executivo da AIPC
    
      7.  Reunião com o DSV/MAPA – Guilherme Moura e Marcus Coelho, diretor da DSV/MAPA.     
     
      8.  Assuntos Gerais
 
      9.  Encerramento

Lista de Participantes
Nome Entidade Frq Assinatura

1 GUILHERME DE CASTRO MOURA FAEB PR
2 MARCONI LOPES DE ALBUQUERQUE PR
3 DIEGO SILVA DE SOUSA ACST/MAPA PR
4 MARIA LÚCIA RODRIGUES ABIA PR
5 GUILHERME JUNQUEIRA ABICAB PR
6 EDUARDO BRITO BASTOS AIPC PR
7 CELIO DE FIGUEIREDO MAIA MDIC PR
8 JOÃO JOSÉ PRIETO FLÁVIO OCB PR
9 ADRIANO DE SA BOUZAS SEAGRI/BA PR
10 RICARDO DOREA GOMES DA COSTA ARAPYAU PR
11 THAIS UCHOA A SCHILING Barral M Jorge PR
12 HUGO LEAL BM PR
13 RUY SOUZA CACAU SUL BA PR
14 THIAGO SKAF Cargill PR
15 JULIA ROCHA Cargill PR
16 IBIAPABA NETTO CitrusBR PR
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PR - presente / CO - convidado

 

17 VITOR BONFIM SEAGRI-BA PR
18 AFIF AL JAWABRI SEDAP/PA PR
19 MILTON ANDRADE Sindicato Rural Mogi PR
20 MARCO TULIO SANTIAGO SRI/MAPA PR
21 PATRICIA SOUSA UMBELINO LOBO PR
22 FABIO N DOS SANTOS UNICAMP PR

Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata: Sim
Desenvolvimento

1. Abertura da reunião - *Saudação do Presidente da Câmara: Às nove horas do dia 9 de março de 2017, na sala

250 da Sede do MAPA, na cidade de Brasília/DF, foi aberta pelo Secretário da Câmara, Marconi Albuquerque a

Trigésima nona Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Cacau. O Presidente da Câmara,

Guilherme Moura, saudou a todos, agradeceu a participação e compromisso dos presentes. Comentou que essa poderá

ser a sua última reunião como presidente, por conta do término do seu mandato. Ressaltou sua satisfação em ter

contribuído, durante sua gestão, pela aproximação e entendimento dos diferentes elos da Cadeia Produtiva. Destacou a

importância da presença na reunião do secretário de agricultura da Bahia, Dr. Vitor Bonfim, e do superintendente

Adriano, o que evidencia o prestígio da Seagri ao setor. Falou, ainda, que a Câmara que vinha se ressentindo da

presença de representantes dos produtores da Bahia, recebeu três solicitações de entidades representantes da produção

que desejam participar do Colegiado, das quais duas se fazem presentes.  *Assuntos da Secretaria da Câmara: -

Aprovação da Ata da 38ª reunião: a ata da última reunião, após apreciação do Colegiado, resultou aprovada. -

Próximas Reuniões - referendo: foram confirmadas as seguintes datas para as próximas reuniões: 22/06 e 26/10,

ambas em Brasília/DF – Membros Infrequentes: Em observância ao disposto no Regimento Interno das Câmaras

Setoriais e Temáticas do MAPA, por unanimidade e motivado pelo excesso de faltas às reuniões, o Colegiado decidiu

pela exclusão das seguintes entidades: ACAL – Associação dos Cacauicultores de Linhares; Conab – Companhia

Nacional de Abastecimento e MDA – Ministério do Desenvolvimento Agrário – Novos Membros: O Presidente da

Câmara comentou rapidamente sobre cada uma das entidades postulantes. Na sequência foram aceitas na Câmara as

seguintes entidades: Sindicato Rural de Ilhéus, na condição de membro e Instituto Arapyaú e Associação Cacau Sul

Bahia, na condição de convidados permanentes. Outros: o Secretário da Câmara informou que a ACST, objetivando

agilizar os procedimentos pós-reuniões, decidiu substituir a elaboração de ata pelo registro da memória de reunião, com

destaque para as deliberações e encaminhamentos feitos pelo plenário.  

 

2. Novas abordagem de pesquisa em cacau para pragas e agregação de valor – Fábio Neves – Unicamp

O pesquisador da Unicamp fez a apresentação do seu trabalho de doutoramento naquela universidade, despertando

muito  interesse  dos  membros  da  Câmara.  Ao  final,  respondeu  questionamentos  e  ouviu  os  comentários  dos

representantes da Abicab, do Sindicato Rural de Ilhéus e da presidência da Câmara.

 

Deliberação: não houve

 

3. Apresentação do Fundo da Citricultura – Ibiapaba Neto - CitrusBr.

O diretor executivo da CitrusBr apresentou o Fundecitrus – fundo da citricultura - incluindo o conceito, estrutura, áreas

de atuação e meios financiamento. A palestra despertou interesse dos membros da Câmara que buscam identificar um

modelo de institucionalidade que possa cuidar, dentre outras necessidades, do levantamento de safra.

 

Deliberação: não houve.

 

4. Revisão da IN nº 47 – Armando Filho - ADAB

O apresentador comentou sobre o trabalho realizado pela ADAB, em parcerias com outras entidades. Ressaltou que o

Porto de Ilhéus foi concebido para fazer a exportação e não para a importação. Destacou a estrutura inadequada do porto

e a preocupação com a introdução de novas pragas via importação. Criticou a IN nº 47 por ter alterado a sistemática de
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inspeção e retirado a análise do produto importado no país de origem. Criticou a legislação que considera incoerente no

trato das sacarias provenientes de Gana e da Indonésia. Finalmente, agradeceu ao diretor do DSV, Marcus Coelho, por

ter sinalizado que a IN nº 47 poderá ser revisada.

O diretor do DSV disse que o assunto está na pauta do departamento e que é do interesse do DSV resolver essa questão.

Disse que as questões referentes a sacaria, a análise fitossanitária no ingresso e ao porto podem ser resolvidas mais

rapidamente enquanto se trabalha a revisão da Análise de Risco de Praga – ARP, cujo processo é mais complexo e

demorado. Propôs uma reunião técnica entre o DSV, Ceplac e ADAB para uniformização de conceitos. Ressaltou os

sistemas de mitigação de risco, utilizados por diversos países, que considera uma alternativa viável a ser aplicada ao

caso. Finalizando, comentou sobre as ações até aqui implementadas visando ao controle da monilíase e que pretende

fazer uma nova missão técnica, provavelmente à Costa Rica.

O Presidente da Câmara ressaltou que não é contra a importação, mas não concorda que se importe produto que possa

trazer algum risco para os produtores locais.

 

Deliberação: envio à Secretaria de Defesa Agropecuária de solicitação de credenciamento do Porto de Aratu ou de

outro em condições de receber as importações de cacau.

 

5. Seminário Defesa Vegetal para a Cacauicultura – Eduardo Bastos – AIPC

O representante da AIPC comentou rapidamente sobre a proposta de realização do seminário, que deverá ocorrer no

segundo semestre deste ano. Ressaltou que a ideia era realiza-lo no ano passado, mas não foi possível. De todo modo,

Eduardo destacou a importância de se fazer uma discussão ampla sobre o tema, incluindo não somente a Monília, mas

também outras pragas como a Vassoura de Bruxa. Oportunamente serão divulgadas informações a respeito do evento.

 

Deliberação:  não houve

 

6. Plano de crescimento da cacauicultura no Brasil – Eduardo Bastos – AIPC

Eduardo Bastos fez a apresentação utilizando-se de slides destacando os principais pontos do Plano.

Na sequência a palavra foi passada ao senhor Carlos Lins, representante da Secretaria de Relações Internacionais do

Agronegócio – SRI que fez comentários a respeito das negociações bilaterais e com blocos econômicos de interesse da

cadeia do cacau, destacando, dentre outros aspectos, as questões tarifarias, barreiras técnicas e fitossanitárias.

Guilherme Junqueira, representante da Abicab, elogiou a atual do presidente da câmara ao longo se seus mandatos e

mais uma vez ressaltou a necessidade de se ter um único e confiável número sobre a produção anual de cacau no país.

Finalizou sugerindo que a Câmara solicite ao MAPA a inclusão do cacau no rol das políticas públicas da fruticultura.

O Secretário de Agricultura da Bahia, Vitor Bonfim, afirmou que a governo da Bahia tem todo o interesse de fomentar o

manejo da Cabruca, sobretudo com ações que não envolvam recursos financeiros, em face da crise porque passa o país.

Disse que seria interessante realizar uma reunião da Câmara Estadual do Cacau com a Secretaria de Meio Ambiente.

Ressaltou a articulação promovida pela Secretaria que logrou o consenso da demanda apresentada pelos produtores e a

AIPC no tocante a sacaria, o porto de importação e a qualidade. Portanto, das quatro pautas que trouxe para Brasília três

já estão consensadas, faltando apenas a revisão da IN 47 cujo assunto já foi encaminhado junto ao DSV/MAPA.

Enfatizou que em razão das dificuldades financeiras do governo a participação da indústria será crucial para se lograr

sucesso na implementação do Plano. Opinou que se a indústria aplicar dez por cento no que vai economizar com o Plano

a expansão vai  acontecer com toda a certeza.  Lembrou, ainda,  o papel importante da Biofábrica nesse processo.

Finalizou dizendo que acredita na produção de cacau de qualidade, inclusive no oeste do estado e que, em breve, o setor

vai ter ágio ao invés de deságio, atraindo novos empresários para o setor.

  

Deliberação: envio de solicitação da câmara ao Secretário de Política Agrícola do MAPA para que gestione no sentido

de incluir o cacau nas políticas públicas da fruticultura.

 

7. Reunião com o DSV/MAPA – Guilherme Moura - FAEB e Marcus Coelho – DSV/MPA

Esse tema foi esgotado ao se tratar do item 4 da pauta.

 

Deliberação: não houve

 

8. Assuntos Gerais
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O representante da Associação dos Irrigantes da Bahia convidou a todos para o Bahia Farm Show, que acontecerá de

30/05/2017 a 3/06/2017, na cidade de Luis Eduardo Magalhães.

O senhor Afif Jawabri, secretário adjunto da SEDAP-PA, se apresentou e comentou sobre o Funcacau que, segundo

afirmou, poderá contribuir com o projeto do Fundo do Cacau.

 

9. Encerramento - Vencida a pauta, o Presidente da Câmara, ressaltou a importância da reunião, da presença do

secretário da Agricultura do estado da Bahia, agradeceu a presença dos membros e convidados, desejou bom regresso a

todos e encerrou a reunião às treze horas. As apresentações feitas nesta reunião, em power point, serão disponibilizadas

no site da Câmara: http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas.

 

 

Atenciosamente,

 

                                                Marconi Lopes de Albuquerque

                                                           Secretário

Preposições
Item Item da reunião

Ações
Item Ação Responsável Dt. prevista

Dados da próxima reunião
Local:
Data da reunião: Hora de início:
Pauta da Reunião

 

Anexos
Arquivo Descrição
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