
  
  

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  

COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO ÀS CÂMARAS SETORIAIS E TEMÁTICAS  

CÂMARA SETORIAL DA CADEIA PRODUTIVA DE FIBRAS NATURAIS 

   

MEMÓRIA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

  

LOCAL:  Sala de Reuniões do 2º andar nº 250 – Ed. Sede do MAPA – Brasília/DF 

DATA:  15/07/2019 

HORÁRIO:  10 às 13hs. 

  

PAUTA 

1. 10:00 - Abertura da Reunião – Sr. Muni Lourenço Silva Júnior, Presidente da Câmara; 

 

2. 10:10 - Avisos da Secretaria da Câmara e Calendário 2019 – Sr. Gustavo Rocha Santos 

Secretário da CSFN; 

• Próxima Reunião: 26/11/2019; 

• Novo Modelo de Memória adotado pela CGACST; 

• Qualificação das prioridades elencadas na Conferência das Câmaras Setoriais; 

 

3. 10:25 - Apresentação: Fundos Privados de Pesquisa : Um Benchmarking para Inovação nas 

Cadeia Produtivas Agropecuárias. Wagner A. Lucena. Pesquisador – Biotecnologia Núcleo de 

Pesquisa.do Cerrado do CNPA. Embrapa Algodão. (20 min Apresentação); 

 

4. 11:05 - Apresentação sobre diagnóstico do setor e encaminhamento de prioridades. Dr. Karine 

Araújo – UFRJ. (15min Apresentação); 

 

5. 11:45 - Apresentação sobre GT Compras Sustentáveis: 1 - atualização de informações; 2 - 

correspondência encaminhada a Conab, conforme decidido na última RO; 3 – caminhamentos Ivo 

Manoel Naves. (20 min Apresentação); 

 

6. 12:05 - Assuntos Gerais; 

 

7. 12:50 – Encaminhamentos; 

 

8. 13:00 - Encerramento. 
  

OBSERVAÇÕES: (máximo três linhas)  

 

-  

 

 

 

 

 

 



 

 

Encaminhamentos Órgão 
Demandado 

Ação Responsável Prazo 
Esperado 

1. Encaminharmos o 

resultado geral e o 

específico da 

pesquisa das 

Câmaras Setoriais 

Eduardo 

Marcuso 

Nota Técnica  Gustavo  2 semanas 

3. Solicitação de 

exposição sobre o 

projeto de pequeno e 

médio produtor do 

programa de 

governo. Convidar o 

SAF. 

SAF Ofício Gustavo  

4. convidar o 

presidente da 

Embrapa para a 

próxima reunião para 

falar sobre as 

pesquisas realizadas 

para a cadeia 

produtiva de Fibras 

Naturais. 

Embrapa Convite Gustavo 

 

 

5. Pesquisar o 

número do processo 

sobre o pleito da 

CSFN de projeto 

piloto de substituição 

de sacos plásticos 

por sacos de fibras 

na Conab AM. 

 

SPA Nota Técnica Gustavo  

8. Levantamento 

sobre as entidades 

que  não tem vindo a 

CSFN para lhes 

consultar do 

interesse da 

permanência 

    

7. Compilação de 

duas cartas da CSFN 

para o presidente da 

Conab: pedindo 

informações sobre o 

projeto piloto e sobre 

o custo de produção 

de fibras. 

Propor que a Conab 

faça convênios e que 

CGCST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofício   



eles venham aqui na 

próxima reunião 

falar sobre custos de 

produção das fibras. 

Parceria com 

instituições de 

pesquisa (TEDs e 

Convênios). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os membros da 

CSFN 

encaminharem 

sugestões para 

compor o 

diagnóstico das 

fibras componentes 

da CSFN 

    

Pesquisa junto ao 

SGCAM a existência 

de propostas de 

outras câmaras sobre 

a ampliação do prazo 

de carência para 

financiamento da 

cultura do coco e 

sobre a situação da 

água de coco 

concenetrada 

importada de outros 

países. Em não 

havendo registro de 

propostas feitas por 

outras câmaras, 

formalizar pela 

CSFN. No caso de 

existirem propostas 

de outras câmaras, 

comunicar a CSFN. 

    

Indentificar o atual 

representante do 

MAPA na FAO e 

colocar em contato 

com a Karine. 

    

  

As gravações dos áudios das reuniões ficam arquivadas nesta Coordenação-Geral e poderão ser 

disponibilizados a qualquer momento, quando solicitado, para membros das câmaras ou sociedade 

civil.  

  

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.  
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APROVAM E ASSINAM ESTA MEMÓRIA  

 Nome  Assinatura  

Presidente:   

Consultor:   

Secretário:  

 


