
Dados da Reunião
Câmara: Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Cacau
Título: Reunião Ordinária N. 40
Local: Brasília - MAPA
Data da reunião: 22/06/2017 Hora de início: 09:00 Hora de encerramento: 13:00
Pauta da Reunião

01. 9:00 - Abertura da reunião

             Saudação do Presidente da Câmara

             Assuntos da Secretaria da Câmara:

             - Aprovação da Ata da 39ª reunião

             - Próximas Reuniões

             - Membros infrequentes

             - Outros 

02. 09:20 -  Atualização da Revisão IN 47 - DSV/MAPA

03. 09:40 - Centro de Inovação do Cacau - Cristiano Villela/PCTSulBA

04. 10:00 - Pressupostos para requalificação da CEPLAC - Edmir Ferraz/CEPLAC

05. 10:30 - Indicação Geográfica Sul da Bahia - Cristiano Sant`Ana/ACSB

06. 11:00 - Atualização do Plano de Crescimento Sustentável - Eduardo Bastos/AIPC

07. 11:30 - Plano “Cocoa Action Brasil” e WCF - Pedro Ronca/P&A

08. 12:00 - PL nº 4681/2016(Deputado Helder Salomão)

09. 12:30 - Assuntos Gerais

10. 13:00 - 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 EDUARDO BRITO BASTOS AIPC PR
5 CRISTINA FERREIRA LOPES BASA PR
6 EDMIR CELESTINO DE ALMEIDA FERRAZ BIOFABRICA PR
7 JUVENAL MAYNART CUNHA CEPLAC PR
8 MANFRED WILLY MULLER CEPLAC PR
9 CELIO DE FIGUEIREDO MAIA MDIC PR
10 ANDREZA KERR FANTINE MARTINEZ SINDIVEG PR
11 GUSTAVO HENRIQUE MARQUIM FIRMO DE ARAUJO SPA/MAPA PR
12 RICARDO DOREA GOMES DA COSTA ARAPYAU PR
13 CRISTIANO DE SOUZA SANT ANA CACAU SUL BA PR
14 MILTON ANDRADE SRI PR
15 FERNANDO ANTUNES ABICAB PR
16 LUCAS W MAZZO Barral M Jorge PR
17 ANA CRISTINA BASA PR
18 THIAGO SKAF Cargill PR
19 MARIVAL LOPES CEPLAC PR
20 CRISTIANO V DIAS CIC PR
21 ENIO C M SOUZA CONAB PR
22 EDUARDO F MARCUSSO DIPOV/SDA PR

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
SGCAM - Sistema de Gestão de Câmaras Setoriais e Temáticas - 1.0
Gabinete do Ministro
CGAC - Coordenação Geral de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas
Ata de reunião

Página 1 de 4



 
PR - presente / CO - convidado

 

23 JOEL FELIX DE A ROCHA MF PR
24 VINICIUS DIAS SILVA PATRI PR
25 GISELE GOMES SILVA SDA/MAPA PR
26 CARLOS MAGALHÃES SRI/MAPA PR
27 JACKELINE BRITO UMBELINO LOBO PR
28 GONÇALO PEREIRA UNICAMP PR
29 PEDRO RONCA WCF PR

Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata: Sim
Desenvolvimento

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

250 da sede do MAPA, na cidade de Brasília/DF, foi aberta pelo Presidente da Câmara, Guilherme Moura, a quadragésima reunião

ordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Cacau que saudou a todos, agradeceu a participação e compromisso dos presentes em

contribuírem com o setor, o que tem resultado numa sinergia cada vez maior e mais positiva entre os elos da Cadeia. *Assuntos da

Secretaria da Câmara: - Aprovação da Ata da 39ª reunião: a ata da última reunião, após apreciação do Colegiado, resultou aprovada. -

Próximas Reuniões - referendo: por solicitação dos membros, foi alterada a data da próxima reunião para o dia 19/10/2017, em

Brasília/DF, de 9 às 13 horas. Membros Infrequentes: em observância ao disposto no Regimento Interno das Câmaras Setoriais e

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

Centrafessol. - Novos Membros: Mauro Junior representante do Incaper/ES se apresentou e pleiteou assento da entidade na Câmara. O

pleito foi aceito por todos passando o Incaper/ES a integrar o fórum na condição de convidado permanente.  

 

Deliberação:

a) alteração da data da próxima reunião para 19/10/17, quinta-feira, em Brasília/DF.

Ação: comunicar a todos os membros e alterar no SGCAM

Responsável: Secretaria da Câmara

b) inclusão do Incaper/ES como convidado permanente.

Ação: incluir a entidade no SGCAM

Responsável: Secretaria da Câmara

 

2.   Controle Químico para Vassoura de Bruxa e Monília – Professor Gonçalo – Unicamp – agradeceu a Câmara e ao representante da

AIPC pelo convite. Disse que o fungicida é a solução para o combate da praga. E que, apesar do manejo, não se consegue as desejadas 100

arrobas por hectare. Segundo afirmou existe um conjunto enorme de moléculas que bloqueia a respiração do fungo da Vassoura de Bruxa e

criticou os fungicidas tradicionais que não conseguem matar o fungo. Na sequência apresentou o trabalho que está desenvolvendo na

Unicamp no âmbito do programa genoma da Vassoura de Bruxa. Ressaltou que a molécula que está sendo trabalhada já demonstrou ser

capaz de matar vários fungos presentes em outras culturas. Finalizou dizendo que o momento é de envolvimento do setor privado no

financiamento da pesquisa. Manfred Müller, representante da Ceplac, comentou a apresentação do professor e informou sobre as ações da

Ceplac visando ao combate da Monília. Marival, pesquisador da Ceplac na Bahia, falou sobre a pesquisa da Ceplac e dos resultados obtidos

na produção de fungicidas para o controle da Vassoura de Bruxa. Eduardo Bastos, da AIPC, ressaltou a importância do projeto da Unicamp

e a sua viabilidade econômica já que se aplica a outras pragas. Disse que, no seu entendimento, a Câmara deveria abraçar o projeto e tentar

colocar na agenda do ministério e que será necessário preparar os pacotes agronômico, ambiental e toxicológico a serem apresentados no

MAPA, Ibama e Anvisa. Finalizou afirmando que a AIPC tem todo interesse no projeto. Cristiano Villela, do CIC, e Milton Andrade, do

Sindicado de Ilhéus, agregaram comentários ao tema. O Presidente da Câmara disse que a competitividade do setor somente virá com a

inovação e que esse desafio deverá ser vencido, custe o tempo que custar.

 

Deliberação: envio de realise sobre o assunto para que a Câmara defina a estratégia de envolvimento do setor privado no Projeto.

Ação: preparar o realise e enviar à Secretaria da Câmara   

Responsável:  Professor Gonçalo - Unicamp

 

3. Atualização da Revisão IN 47 - O Presidente da Câmara nivelou, relembrando os presentes sobre as tratativas a respeito da Instrução

Normativa 47, que ocorreram na véspera da última reunião da Câmara em encontro com o secretário da SDA, como também durante a

própria reunião que contou com a presença do diretor da DSV/SDA, Marcus Coelho. Naquela oportunidade ficou acertado com o diretor do

DSV/SDA, Marcus Coelho, que aconteceria uma reunião entre o MAPA, a Ceplac e a ADAB para discutir a IN 47. O Presidente da

Câmara enfatizou que enviou e-mail ao secretário da SDA e que o secretário de agricultura da Bahia também enviou correspondência, mas

o fato é que a reunião prometida não aconteceu. Informou que diretor do DSV, por estar em viagem de serviço com sua equipe, não pode

comparecer a esta reunião, mas enviou mensagem informado que a reunião com os três órgãos acontecerá dia 29/07/17. Eduardo Bastos, da
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AIPC, falou rapidamente sobre o relatório que a sua entidade emitiu após visitar o Porto de Aratu, não recomendando este porto para

importação de cacau. Eduardo Bastos aproveitou para informar sobre o evento Seminário Técnico de Fitossanidade da Lavoura do Cacau

que ocorrera nos dias 15 e 16 de agosto de 2017, na Ceplac de Ilhéus/BA, com auxílio de parceiros costumeiros e industrias, oportunidade

em que o diretor Marcus Coelho irá palestrar. Convidou a todos convidados e prometeu enviar a programação do Seminário.

 

Deliberação: inclusão dos dois temas (revisão da IN 47 e Seminário de Fitossanidade) na pauta da próxima reunião.

Ação: incluir na pauta da próxima reunião

Responsável: Secretaria da Câmara

 

4. Centro de Inovação do Cacau - Cristiano Villela, do CIC, fez a apresentação destacando o papel e o desempenho do Centro de

Inovação do Cacau. Ressaltou que seus principais objetivos consistem em construir, consolidar e difundir conhecimento sobre o cacau e o

chocolate de qualidade, com foco na melhora da produtividade, qualidade e rastreabilidade das amêndoas, atuando numa plataforma virtual,

dedicada à gestão do conhecimento e disseminação de boas práticas, oferecendo a produtores, especialistas e representantes do mercado

informações relevantes e sistematizadas em um único lugar. Da apresentação constaram, ainda, informações sobre os principais desafios,

setores de atuação (agrícola, industrial e acadêmico), estrutura, instalações físicas (estrutura do laboratório cuja acreditação está sendo

tentada), equipe envolvida no projeto, plataforma (www.forumdocacau.com.br), frentes de trabalho (definidas em fórum que centralizou as

demandas do setor produtivo), casos de sucesso, etc. Juvenal Cunha, da Ceplac, Ricardo da Costa, do Instituo Arapyau, Milton Andrade,

do Sindicato Rural de Ilhéus e o Presidente da Câmara fizeram comentários à apresentação, todos ressaltando a importância do CIC para a

cadeia produtiva.

 

Deliberação: não houve.

 

5. Pressupostos para requalificação da CEPLAC - Edmir Ferraz, representando a Biofábrica, iniciou dizendo que tema foi solicitado

pelo atual diretor da Ceplac, ressaltando que o assunto é, por demais, recorrente nesta Câmara. Destacou o efetivo enfraquecimento

institucional da Ceplac, ao longo dos últimos anos, em que pese a intenção formal do MAPA em fortalecê-la. Ao contrário, as ameaças são

de toda ordem: a erosão orçamentária, diminuição da força de trabalho, dilapidação de patrimônio intelectual e técnico e possibilidades de

reorganização administrativa (por meio de decreto que mudou o status do órgão, duas vezes, em menos de um semestre, por exemplo) têm

ameaçado a existência da Comissão. Em sua opinião, essa instabilidade se apoia no desconhecimento da importância que a Ceplac, enquanto

instituição diferenciada, teve no desenvolvimento rural das regiões produtoras de cacau, sobretudo no incremento do IDH dessas regiões.

Enfatizou que a Ceplac não se resume ao âmbito da produção cacaueira, mas de culturas perenes tropicais. Discorreu sobre a estrutura da

Comissão, comentou sobre o Fundecau, o Funcacau Pará, o Fungecau e o importante trabalho que vem sendo realizado pela Comissão.

Ressaltou a importância do setor privado no desenvolvimento de rede de pesquisa, desenvolvimento e inovação, fomento à produção de

sementes e mudas, produção de máquinas. Defendeu a existência de fóruns permanente de discussão ao nível de cada região e a criação de

fundos próprios. Da apresentação constaram informações a respeito do amplo campo de atuação do órgão (reconhecido por lei como

pertencente a área de ciência e tecnologia, com plano de carreira próprio e guardião do maior banco de Germoplasma em cacau do mundo. É

ainda considerada centro de inteligência em assistência técnica e extensão rural, sugestões de ações defendidas por meio de frente ampla,

para fortalecer o órgão e, consequentemente, favorecer a produção rural das áreas atendidas. Para Edmir Ferraz é necessário assegurar a

sustentabilidade institucional para que a Ceplac possa efetivamente cumprir a sua missão. Finalizou dizendo que a apresentação não

significa ainda uma proposta da Ceplac, mas serve para contribuir com o debate sobre o futuro da instituição. Juvenal Cunha destacou a

importância do momento já que discussão sobre a Ceplac está colocada para toda a cadeia produtiva, a partir da publicação da Portaria

Ministerial.    Mauro Junior, Cristiano Vilella, Ricardo da Costa e o Presidente da Câmara fizeram comentários à apresentação.

 

Deliberação: não houve.

 

6. Indicação Geográfica Sul da Bahia - Cristiano Sant’Ana, da ACSB, apresentou rapidamente sua entidade, recebida como membro

convidado da Câmara, e concordou com a proposta do presidente do Colegiado de que sua apresentação ficasse para a próxima reunião,

tendo em vista a grande quantidade de assuntos da presente pauta.

 

Deliberação: inclusão do tema na pauta da próxima reunião.

Ação: incluir na pauta da próxima reunião

Responsável: Secretaria da Câmara

 

7. Atualização do Plano de Crescimento Sustentável - Eduardo Bastos, da AIPC, fez apresentação sobre a estratégia sustentável de

crescimento da qual constaram informações sobre a produção mundial de cacau (com comparativo entre os maiores países produtores),

curva de preços (de outubro de 2013 a setembro de 2016), mudança do panorama de superávit e exportação para déficit e importação,

histórico comparativo entre 2015 e 2016 (recebimentos/importações/moagem em toneladas) com destaque para a queda de produção,

decorrente da grave seca. O plano prevê que o setor dobre a atual produção de 200 mil toneladas em cinco anos (40% na Bahia, 40% no Pará

e 20% Novas Fronteiras). Na sequência apresentou o modelo conceitual e custos, bem como os desdobramentos do Plano. Ao final,

Eduardo Bastos ressaltou o apoio que o setor vem recebendo da SRI/MAPA e falou sobre a realização do Seminário de Fitossanidade, que

acontecerá dias 15 e 16 de agosto na Ceplac, em Ilhéus.

 

Deliberação: não houve.
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8. Plano “Cocoa Action Brasil” e WCF - Pedro Ronca/P&A, fez apresentação sobre o Projeto “Cocoa Action Brasil”, idealizado pela

World Cocoa Foundation: baseado na visão do setor produtivo do cacau transformado, que ofereça um modo de vida rentável para

agricultores profissionalizados e economicamente capacitados, proporcionando uma qualidade de vida significativamente melhorada. A

Cocoa Action é estratégia voluntária que alinha as principais empresas mundiais de cacau e chocolate, os governos de origem e os principais

interessados ¿¿nas questões prioritárias regionais de sustentabilidade do cacau. Da apresentação constaram informações como: parceiros

envolvidos (incluem Barry Callebaut, Blommer, Cargill, Ferrero, The Hershey Company, Mars, Incorporated, Mondel¿z International,

Nestlé e Olam); grupo P&A e clientes; a Fundação Mundial do Cacau (WCF) que prioriza e promove a economia sustentável do cacau e

melhoria dos envolvidos nela; metas para 2020 (3000.000 produtores envolvidos); resultados da estrutura Cocoa Action na África Ocidental;

oito áreas temáticas (Correntes de Trabalho) e planos para 2018.  

 

Deliberação: não houve

 

9. PL nº 4681/2016 (Deputado Helder Salomão) - A respeito do Projeto de Lei que propõe “estabelecer a obrigatoriedade de adoção de

medidas restritivas à importação de cacau oriundo de países que não observem normas e padrões de proteção do meio ambiente compatíveis

com as estabelecidas pela legislação brasileira”, os membros da Câmara forma unânimes em deliberar por não apoiar a proposta do

parlamentar por entenderem, dentre outros aspectos, que a medida seria de difícil ou, até mesmo, impossível, fiscalização pelas autoridades

nacionais. O entendimento geral foi de que o PL não traz nenhum benefício ao setor.

 

10.  Recondução do presidente da Câmara - O Secretário da Câmara informou que recentemente foi publicada alteração no Regimento

Interno das Câmaras, permitindo que o presidente do colegiado seja reconduzido para mandatos sucessivos, a critério da sua respectiva

câmara, que deverá submeter a indicação à apreciação do presidente do Consagro, ou seja, ao ministro do MAPA. Diante disso, o Plenário,

reconhecendo a importância do trabalho e os avanços alcançados na gestão do atual presidente, Guilherme Moura, deliberou pela sua

recondução, para mais um mandato de dois anos.

 

Deliberação: recondução do presidente da câmara para novo mandato

Ação: preparar a minuta de portaria ministerial e encaminhar a assessoria do Ministro.

Responsável: Secretaria da Câmara

 

11. Assuntos Gerais - O Presidente da Câmara registrou a presença do novo chefe de assessoria da ACST/MAPA, Marcio Candido. Este

saudou a todos, falou um pouco sobre a sua trajetória no MAPA e da sua disposição em contribuir com o trabalho das câmaras. Informou

que no próximo mês de julho estará coordenando uma oficina que tem por objetivo aperfeiçoar os trabalhos da Assessoria, em benefício das

câmaras.

 

12. Encerramento - Vencida a pauta, o Presidente da Câmara ressaltou a importância da Câmara na defesa da Cadeia Produtiva do Cacau,

agradeceu a presença dos membros e convidados, desejou bom regresso a todos e encerrou a reunião às treze horas e vinte e um minutos. As

apresentações feitas nesta reunião, em power point, serão disponibilizadas no site da Câmara: http://www.agricultura.gov.br/camaras-

setoriais-e-tematicas.

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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