
  
  

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  

COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO ÀS CÂMARAS SETORIAIS E TEMÁTICAS  

CÂMARA SETORIAL DA CADEIA PRODUTIVA DO CACAU E SISTEMAS AGROFLORESTAIS 

 

  

  

Memória da 48ª Reunião Ordinária  

  

  

 

DATA: 11 de março de 2020 

HORÁRIO: das 9:00 às 13:00 horas 

LOCAL: sala de reuniões das câmaras setoriais, nº 024, térreo do edifício sede do Mapa 

 

1. (09:00hs) - Abertura da reunião 

a. Saudação do Presidente da Câmara (5 min) 

b. Assuntos da Secretaria da Câmara (10 min): 

       - Novo Regimento Interno das Câmaras – desdobramentos 

       - Escolha e indicação do consultor técnico da câmara 

- Situação das demandas apresentadas pela Câmara 

- Próximas reuniões 

- Membros infrequentes 

 

2.  Acesso e destravamento do crédito para produtores que não possuem dívida – Presidência da Câmara 

(10 min) 

  

3. Condições necessárias para melhoria da oferta de crédito para a cacauicultura na região Amazônica: 

ênfase Pará – Representante do BASA (15 min) 

 

4. Condições necessárias para melhoria da oferta de crédito para a cacauicultura na região Nordeste: 

ênfase Bahia – Representante do BNB (15 min) 

 

5. Revisão da IN 38/2008 sobre classificação de cacau – Cristiano Vilella – CIC (15 min) 

 

6.  Plano de contingência da Monília - Consulta Pública – Representante da SDA (15 min) 

 

7.  Novo produto para Monília e registro de novos produtos para cacau, minor crops e extensão de uso – 

Representantes da CNA/SDA/ANVISA (15 min) 

 

8. Relatório do MPT/OIT sobre condições de Trabalho e trabalho infantil e Plano de ação do 

CocoaAction – Pedro Ronca/WCF (15 min) 

 

 

9. Apresentação e atualização dos números de recebimento da Indústria – Representante da AIPC (15 

min) 



 

10. Apresentação e atualização dos números da Abicab - Ubiracy Fonseca (15 min) 

 

11. Aperfeiçoamento do sistema de informações quali-quantitativas da cacauicultura brasileira – Projeto 

piloto Pará - Polo Transamazônica – Rota do Cacau – Vitarque Coelho – MDR (15 min) 

 

12. Assuntos Gerais (5 min) 

 

13. Leitura, aprovação e assinatura da Memória de Reunião (5 min) 

 

14. (13:00hs) - Encerramento 

 

 

TEMAS EM DESTAQUE:   

 

-  Acesso ao crédito 

-  Estatísticas do setor 

-  Plano de contingência da Monília 

-  Revisão da IN 38/2008 

 

DELIBERAÇÕES/ENCAMINHAMENTOS DO PLENÁRIO DA CÂMARA: 

  

Deliberações/Encaminha

mentos 
Órgão/Entidade  
Demandado(a)  

Ação Responsável  Prazo  
Esperado  

1.Escolhido o senhor 

Maciel Aleomir da Silva, 

representante da CNA, 

para consultor técnico da 

câmara. 

          

          CNA 

Fazer o registro 

no SGCAM 

Secretaria da 

Câmara 

Imediato 

2. Instituído o GT das 

estatísticas do setor 

formado por Ceplac 

(coordenador), AIPC e 

secretarias de agricultura 

dos estados produtores. 

CEPLAC, AIPC, 

Secretarias de 

agriculturas dos 

estados produtores de 

cacau 

Encaminhar ao 

representante do 

órgão 

coordenador os 

contatos dos 

demais membros 

para comunicação 

e definição de 

reuniões de 

trabalho 

Secretaria da 

Câmara 

Imediato 

3. Instituído GT de fundo 

patrimonial integrado por 

FAEB(coordenador), CIC, 

WCF, AIPC, IPC, 

Embrapa, CEPLAC e 

Arapyau 

FAEB, CIC, WCF, 

AIPC, IPC, Embrapa, 

CEPLAC e Arapyau 

Encaminhar ao 

representante do 

órgão 

coordenador os 

contatos dos 

demais membros 

para comunicação 

e definição de 

reuniões de 

trabalho 

      

Secretaria da 

Câmara  

  

Imediato 



4. Enviar à SDA proposta 

de revisão da IN 38/2008. 

SDA 

 

 

Elabora e 

encaminhar o 

documento  

 

Secretaria da 

Câmara 

Uma 

semana 

 

5. Reativação do GT de 

revisão da IN 38/2008, sob 

coordenação do CIC. 

CIC 

 

 

Mobilizar o GT 

para elaboração 

da minuta de 

proposta de IN 

 

Cristiano Villela 

(CIC) 

Imediato 

  

OBSERVAÇÕES: 

 

1 - A gravação do áudio desta reunião ficará arquivada na Coordenação-Geral de Apoio às Câmaras 

Setoriais e Temáticas – CGAC para eventuais consultas.  

  

2 - As apresentações feitas na reunião, que forem disponibilizadas pelos palestrantes, serão publicadas 

no site das câmaras: http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas.  

 

3 – A lista de presença da reunião constitui anexo desta Memória. 

 

4 – Esta Memória foi lida e submetida à apreciação do plenário da Câmara. 

  

APROVAM E ASSINAM A MEMÓRIA 

  

NOME ENTIDADE 

Milton Andrade Junior  - Presidente  CNA 

Marconi Lopes de Albuquerque - Secretário                                  CGAC/Mapa 
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