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COORDENAÇÃO GERAL DE APOIO ÀS CÂMARAS 
SETORIAIS E TEMÁTICAS - CGACST



Procedimentos internos de funcionamento das 
Câmaras Setoriais e Temáticas. 

• Com o objetivo de dinamizar processos,
através de procedimentos mais simples e
efetivos e com o propósito de aperfeiçoar
os encaminhamentos das demandas das
Câmaras Setoriais e Temáticas,
informamos a Vossas Senhorias as novas
propostas que serão implantadas por
esta Coordenação Geral de Apoio às
Câmaras Setoriais e Temáticas – CGACST



Procedimentos internos de funcionamento das 
Câmaras Setoriais e Temáticas. 

1. Estabelecimento do número máximo de 03 (três) reuniões
ordinárias anuais por câmara. Em casos excepcionais,
admitir-se-á 01 (uma) reunião extraordinária;

2. Extinção da obrigatoriedade da redação das atas, que
passarão a ser substituídas por um resumo das
deliberações e encaminhamentos feitos pelo Plenário em
cada reunião ordinária. A título de informação, os áudios e
apresentações das reuniões estarão mantidos em arquivos
nesta CGACST. Do mesmo modo, permaneceremos
disponibilizando as apresentações, pautas e as memórias
de reuniões no portal do MAPA: www.agricultura.gov.br



NOVO MODELO - MEMÓRIA



 
  MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA 
Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Ed. Sede, 5º Andar, Sala 504, Brasília/DF - CEP 70043-900 

Telefone: (61) 3218-2505/ 2507 - spa@agricultura.gov.br 

 

21000.020089/2019-19 

Ofício Nº 62/2019/GAB/SPA - MAPA 

Brasília, 23 de abril de 2019. 

Ao Senhor 
LUIS EDUARDO PACIFICI RANGEL 
Diretor 
Departamento de Estudos e Prospecção - DEP/SPA-MAPA 
   

Assunto: Alteração de procedimento interno da CGACST quanto à memória de reunião. 

   

Senhor Diretor, 

  

Considerando o disposto na Nota Técnica nº 8/2019/CGACST/DEP/SPA/MAPA 
(documento SEI nº 6971341), aprovo modelo de memória de reunião (documento SEI nº 6945952) e 
demais procedimentos relacionados ao registro das discussões das reuniões das Câmaras Setoriais e 
Temáticas deste MAPA; e restituo processo em epígrafe para providências subsequentes. 

  

Atenciosamente, 

  

EDUARDO SAMPAIO MARQUES 
Secretário  

  

 

 Documento assinado eletronicamente por EDUARDO SAMPAIO MARQUES, Secretário de Política Agrícola, em 23/04/2019, às 
19:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

 

 
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, 
informando o código verificador 7104826 e o código CRC C55B2B4D. 

 
 

 

  

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 21000.020089/2019-19 SEI nº 7104826 
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Obrigado!

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

E-mail: camara.culturasdeinverno@agricultura.gov.br, 

Guilherme.oliveira@agricultura.gov.br

mailto:Guilherme.oliveira@agricultura.gov.br

