
Dados da Reunião
Câmara: Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Cachaça
Título: Reunião Ordinária N. 53
Local: Brasília - MAPA
Data da reunião: 18/07/2018 Hora de início: 09:00 Hora de encerramento: 13:00
Pauta da Reunião

1.         09:00 - Abertura da Reunião
             * Saudação da Presidente da Câmara
             *Assuntos da Secretaria da Câmara
                                 - Aprovação da Ata da 52ª Reunião Ordinária
                                 - Próximas Reuniões
                                 - Membros Infrequentes
                                 - Novo membro

2.         09:30 Negociações internacionais e acordos bilaterais para o reconhecimento da Cachaça - IBRAC (Tema 9 da
AE: Negociações Internacionais)

3.         10:00 Temas Tributários; (Tema 8 da AE: Legislação)

4.         10:30 Projetos de Lei da Cachaça na Câmara e no Senado - IBRAC; (Tema 8 da AE: Legislação)

5.         10:40 Resolução do Grupo Mercado Comum do MERCOSUL (GMC) n° 77/94, referente às Definições Relativas às
Bebidas Alcoólicas - com exceção das bebidas fermentadas; (Tema 9 da AE: Negociações Internacionais)

6.         11:00 Ensaio de Proficiência em Carbamato de Etila; (Tema 2 da AE: PD&I)
             
7.         11:20 Política Nacional de Resíduos Sólidos: (Tema 2 da AE: PD&I)
 
8.         12:20 Assuntos Gerais

9.         13:00 Encerramento

Lista de Participantes
Nome Entidade Frq Assinatura

1 ALEXSANDRA MACHADO CERQUEIRA SINDBEBIDAS/CE PR
2 MARCONI LOPES DE ALBUQUERQUE PR
3 JAIRO MARTINS PR
4 RAQUEL DE ALMEIDA SALGADO ABBA PR
5 CARLOS SANTOS AMORIM JUNIOR ABNT PR
6 VICENTE BASTOS RIBEIRO APACERJ PR
7 EVANDRO LUIS WEBER APRODECANA PR
8 Mucio Fernandes CNA PR
9 ROGÉRIO NASCIMENTO DE AVELLAR FONSECA CNA PR
10 ANTONIO BALDINOTTI COPACESP PR

11
PEDRO HENRIQUE PEÇANHA DI MARTINO
FERREIRA

GS1 Brasil PR

12 CARLOS EDUARDO CABRAL DE LIMA IBRAC PR
13 RICARDO ALVES BARRETO SINDIBEBIDAS/SP PR
14 JOAO CLAUDIO DA SILVA SOUZA SPA/MAPA PR
15 MANOEL AGOSTINHO LIMA NOVO Cúpula da Cachaça PR
16 ANA PAULA BERNARDES ABIVIDRO CO
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PR - presente / CO - convidado

 

17 HUGO BRUNO EMBRAPA CO

Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata: Sim
Desenvolvimento

1. Abertura da Reunião - *Saudação da Presidente da Câmara: Às nove horas e quinze minutos do dia 18 de julho de

2018, na sala de reunião nº 250, na cidade de Brasília/DF, foi aberta pela nova Presidente da Câmara, Sra. Alexsandra

Machado, a Quinquagésima Terceira Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Cachaça, ela deu as boas-

vindas a todos e, em seguida, o Secretário da Câmara, O Sr. Marconi Albuquerque, cumprimentou a todos em nome da

Assessoria de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas - ACST. Ele deu seguimento aos itens de pauta. *Assuntos da

Secretaria da Câmara: Aprovação da Ata da 52ª Reunião Ordinária:  a minuta dos registros da última reunião foi

aprovada, sem alterações.

Próximas Reuniões - referendo: foram alteradas as datas anteriores: 11 de setembro (terça-feira) João Pessoa/PB; e 12 de

dezembro (quarta-feira) em Brasília/DF, com realização do almoço e degustação de confraternização de fim de ano, na GS1

Brasil, em Brasília/DF.

Membros Infrequentes: Ficou deliberado pelo Plenário, a exclusão da AD DIPER, evidenciando que ela poderá retornar ao

Colegiado, caso seja de seu interesse e passe pelo tramite normal. Os demais membros cujo número de faltas se aproximava

do limite compareceram à reunião, zerando assim suas faltas, com exceção do INMETRO que será novamente cobrado sobre

sua assiduidade e participação.

Novo Membro: Hugo Bruno, representante da EMBRAPA, defendeu sua adição à Câmara, e a correlação dos trabalhos das

duas unidades e projetos da Empresa com o setor da Cachaça e cana de açúcar. Ana Paula, representante da ABIVIDRO,

também defendeu a inclusão da sua entidade no Colegiado, baseada na aproximação com as cadeias produtivas consumidoras

embalagens,  competitividade,  e  logística  reversa.  A câmara aceitou a  inclusão das novas entidades como convidados

permanentes.

 

Deliberações: Alteração do calendário de reuniões de 2018

Ação1: registrar a nova data e local no sistema de gestão das Câmaras - SGCAM, e encaminhar aos membros.

Responsável: Secretaria da Câmara.

Ação2: incluir as novas entidades e respectivos representantes como convidados permanentes. E comunicar a AD DIPER de

sua retirada.

Responsável: Secretaria da Câmara.

 
2. Negociações internacionais e acordos bilaterais para o reconhecimento da Cachaça - IBRAC (Tema 9 da AE:

Negociações Internacionais)  -  O Sr.  Carlos Lima,  representante do IBRAC, trouxe a atualização sobre as tratativas

envolvendo o acordo Bilateral Mercosul/União Europeia: estava prevista, para meados deste mês, reunião de Ministros, em

Bruxelas para tentar avançar em pontos chaves do processo. Carlos Lima falou do status das negociações envolvendo o

reconhecimento mútuo de Indicações Geográficas e, também, das negociações envolvendo a desgravação tarifária.

Deliberação: Não houve.

 
3. Temas Tributários; (Tema 8 da AE: Legislação) - ICMS/ST: Carlos Lima informou que o tema da ST continua ativo na

pauta do IBRAC e que na reunião do Conselho Deliberativo do IBRAC, realizada no dia  anterior,  foi  deliberado um

alinhamento do IBRAC com a ABBA -  Associação Brasileira dos Exportadores e Importadores de Alimentos Bebidas, nos

esforços para a solução desse tema, com foco primário na derrubada da Substituição Tributária no estado de São Paulo.

PIS/COFINS: assunto acompanhado constantemente pelo braço executivo da Cadeia, mas sem novos andamentos.

 

Deliberação: Não houve.

 

4. Projetos de Lei da Cachaça na Câmara e no Senado - IBRAC; (Tema 8 da AE: Legislação) - O Sr. Carlos Lima,

informou que, dentre todos os Projetos de Lei afetos à cachaça que tramita no Senado e Câmara Federais -, constantemente

mencionados e atualizados nas reuniões de Câmara, apenas 2 tiveram movimentação, os demais seguem com o mesmo status
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informados em abril deste ano: 1. PL 1.187/2007 e PL 4.547/2008 cuja a relatoria foi devolvida pelo antigo responsável visto

que ele não mais integra a Comissão onde o PL se encontra. 2. Projeto de Decreto Legislativo (SF) n° 69, de 2018, que aprova

o texto do Acordo entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos Mexicanos para o Reconhecimento Mútuo da

Cachaça e da Tequila como Indicações Geográficas e Produtos Distintivos do Brasil e do México, respectivamente, celebrado

na Cidade do México, em 25 de julho de 2016, segue para apreciação pelo plenário do Senado Federal

 
Deliberação: Não houve.

 
5. Resolução do Grupo Mercado Comum do MERCOSUL (GMC) n° 77/94, referente às Definições Relativas às

Bebidas Alcoólicas - com exceção das bebidas fermentadas; (Tema 9 da AE: Negociações Internacionais) - O Sr. Carlos

Lima reforçou informações sobre a Resolução GMC nº77/94: após mais de 10 anos de discussões, em 19.12.2017, a norma foi

finalmente alterada e foram excluídas da norma as definições de Cachaça e aguardente de Cana da norma. Alteração da norma

foi feita pela Res. 046/2017, que revoga os pontos 1 e 2 do item XVIII do Anexo Res. GMC N°77/94. A norma deve ainda ser

internalizada pelos países membro do Mercosul, com prazo final para tal até agosto de 2018. Isso porá fim no conflito de

definições de cachaça no Brasil e a adotada pelo bloco MERCOSUL, evitando dificuldades em negociações envolvendo a

cachaça. Cada um dos países do Bloco fica então livre para estabelecer a sua própria definição de cachaça. Ele sublinhou

também o quão necessário é definir de forma adequada o rum, no âmbito do MERCOSUL.

 
Deliberação: Não houve.

 
6. Ensaio de Proficiência em Carbamato de Etila; (Tema 2 da AE: PD&I) - Realizada com sucesso, nos dias 08 e 09 de

maio, reunião em Brasília com os laboratórios participantes do EP, com grande apoio do IBRAC o que permitiu a devida

participação dos interessados. Foi demonstrado pelo Ministério que, considerando o valor do limite máximo do CE de 210, o

limite de Desvio Padrão Relativo (DPR) do LANAGRO (GO), no momento, é de 20,2% pela equação de Horwitz. Esse DPR

já vem sendo descontado dos resultados. Sobre o EP, como não há referências anteriores, o Mapa considerou o mesmo como

satisfatório e está concluindo a ata para que possam ser iniciados os encaminhamentos. Ficou acordado a realização de novos

ensaios de proficiência, com participação de mais laboratórios. O Sr. Carlos Lima propôs que a Câmara oficie a SDA/Mapa,

solicitando oficialmente a realização de novos ensaios.

 
Deliberação: Envio de ofício referente à realização de novos ensaios, para a Secretaria de Defesa Agropecuária do Mapa

Alteração do calendário de reuniões de 2018

Ação 1: redigir, formatar e enviar via SEI, o referido documento à Secretaria.

Responsável 1: Presidência da Câmara - Redação da minuta.

Responsável 2: Secretaria da Câmara - formatação e envio.

 
7. Política Nacional de Resíduos Sólidos: (Tema 2 da AE: PD&I) - O Sr. Carlos Lima  relatou o trabalho conjunto,

referente à essa política (instituído pela Lei nº 12.305/10) e à logística reversa ("instrumento de desenvolvimento econômico e

social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos

resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação

final ambientalmente adequada"). Carlos Lima alertou sobre as iniciativas dos Ministérios Públicos de vários Estados junto a

associações e produtores, pelo não cumprimento da lei por alguns produtores. Ana Paula, representante da ABIVIDRO, falou

sobre o Comitê de Logística Reversa criado pela sua entidade, e sobre as demais medidas com as quais está envolvida,

sublinhando que o maior volume de material produzido é claramente proveniente de cervejas, não de destilados, o que

dificulta para a implementação da correta destinação. Falou sobre os modelos direcionadores da ABIVIDRO, e a necessária

customização em cada localidade. Ela também deu mais informações sobre as tratativas no estado do MS.

 
Deliberações: Não houve.

 
8. Assuntos Gerais: O Sr. Carlos Lima destacou os seguintes pontos: Marca Melhor do Agro Brasileiro - Foi publicada a

Portaria MAPA 1.060, de 03 de julho de 2018) que regulamenta o uso da Marca “O MELHOR DO AGRO BRASILEIRO”

para  veicular  nos  produtos  agropecuários  brasileiros  autorizados  pelos  países  importadores  e  aqueles  que possuam a

certificação ou autorização do MAPA dos serviços agropecuários por atenderem determinadas exigências. O uso da Marca é

facultado aos produtos agrícolas brasileiros avaliados e atestados pelo MAPA, no que concerne à fiel observância dos
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regulamentos e padrões de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal e vegetal exigidos para exportação e

tem por objetivo promover a produção agropecuária nacional no mercado externo, destacando sua qualidade, inocuidade e

sustentabilidade. Realização da Feira Cachaça Trade Fair e Congresso da Cachaça  (19, 20 e 21 de setembro de 2018), em São

Paulo/SP. Assinatura de carta de manifestação de interesse  - foi deliberada pelo Instituto tentativa de aproximação com o

maior número de presidenciáveis possível, para apresentação dos pleitos do Setor Produtivo. Manifestação do IBRAC ao

quadro de Programa de TV CFC - Cachaça Faz Coisa - o tema foi tratado pelo IBRAC, a pedido da APRODECANA, e ele

enviará manifestação ao SBT, emissora responsável, para que o quadro que trata a cachaça de maneira negativa seja retirado

do ar. Participação do IBRAC na Feira Internacional do Vinho Wine South America , em Bento Gonçalves/RS, de 26 a 29 de

setembro. Ela reunirá as principais empresas e profissionais dos segmentos que formam esta agroindústria com o propósito de

promover a comercialização de produtos e serviços da indústria vitivinícola brasileira e latino-americana.

 
9. Encerramento: Vencida a pauta, a Presidente da Câmara destacou a importância da colaboração dos elos da cadeia

produtiva da cachaça. Agradeceu a presença dos membros e convidados, desejou bom regresso a todos e encerrou a reunião às

treze  horas  e  dois  minutos.  As  apresentações  feitas  nesta  reunião  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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