
Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Cerveja

(1ª reunião ordinária)

30 de outubro de 2019 – Brasília - DF



Abertura da reunião

Fala do Diretor de Estudos e Prospecção – DEP/SPA/Mapa

Fala do Coordenador-Geral de Apoio às Câmaras Setoriais e 
Temáticas – CGAC/DEP/SPA/Mapa

Assuntos da Secretaria da Câmara

* Dinâmica de Funcionamento das Câmaras

* Exemplo de posturas e ações exitosas de outras câmaras

* Solicitação de assento na Câmara



DINÂMICA DE FUNCIONAMENTO
DAS CÂMARAS

- A câmara poderá contar com um máximo de 35 integrantes, 
sendo 25 membros (setor privado), com direito a voz e voto e 
10 convidados permanentes, com direito a voz.

- Contará com um presidente e um consultor escolhido pelos 
membros e um secretário indicado pela Coordenação-Geral de 
Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas – CGAC

- Fará até 3 reuniões ordinárias por ano, preferencialmente em 
Brasília, facultada a realização de reunião extraordinária

- A agenda de reuniões do ano seguinte será definida pela câmara 
em sua ultima reunião de cada ano

- O convite para cada reunião (com pedido de sugestão de pauta) 
será enviado pela secretaria aos 30 e 15 dias de antecedência 

- A pauta de reunião é construída a partir das sugestões 
apresentadas pelos integrantes da câmara e órgãos do Mapa



DINÂMICA DE FUNCIONAMENTO
DAS CÂMARAS

- Não havendo definição de pauta a 15 dias da reunião, esta 
poderá ser cancelada

- As deliberações serão tomadas preferencialmente por 
consenso

- Ao final de cada reunião será elaborada, lida e aprovada a 
memória de reunião (encaminhamentos)

- As minutas de documento a serem encaminhado pela 
câmara deverão ser produzidas pelos seus respectivos 
proponentes

- A câmara setorial funciona 365 dias no ano! 



DINÂMICA DE FUNCIONAMENTO
DAS CÂMARAS

- A critério do plenário da câmara poderão ser constituídos 
grupos temáticos (GT) para o desenvolvimento de assuntos 
específicos que lhes forem confiados

- O resultado do trabalho dos GTs deverão, necessariamente, 
ser submetidos ao plenário da câmara

- A câmara contará com uma caixa de correio 
www.camara.cerveja@gricultura.gov.br para comunicação 
entre seus integrantes

http://www.camara.cerveja@gricultura.gov.br


POSTURAS E AÇÕES EXITOSAS

– A efetiva participação de cada membro é o que faz a diferença. O 
Regimento Interno permite, no máximo, 2 faltas consecutivas

– Atitude colaborativa e espírito agregador são fundamentais para o 
fortalecimento da câmara

– É extremamente relevante o conhecimento do Regimento Interno do CNPA, 
em particular do capítulo sobre as câmaras setoriais 

– As reuniões plenárias devem priorizar as deliberações e encaminhamentos

– Todos os encaminhamentos do plenário devem ser feitos pelo presidente
da câmara, por intermédio da secretaria.

– Importantíssimo ter sempre presente que a câmara é um órgão de 
assessoramento da Ministra 



Calendário de Reuniões – 2020
(Proposta)

Data      Dia da Semana     Horário e Local

18 de Fevereiro         terça-feira            09:00 às 13:00
Brasília – DF

2 de Junho               terça-feira            09:00 às 13:00
Brasília – DF

23 de outubro            sexta-feira            09:00 às 13:00
Blumenau - SC



Controle de Frequência

MEMBROS INFREQUENTES

Inmetro e Sindicaju – 3 FALTAS  
MDIC – 4 FALTAS
ABPM – 5 FALTAS

CONVIDADOS INFREQUENTES

CNM – 4 FALTAS
APEX Brasil, Sindiveg - 3



Solicitação de participação na Câmara

Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja – SINDICERV

Associação Brasileira da Indústria de Alimentos - ABIA



Coordenação-Geral de Apoio às 
Câmaras Setoriais e Temáticas -

CGAC/DPE/SPA/Mapa
Fone: (61) 3218-2772 / 3056/ 2037
camara.cerveja@agricultura.gov.br


