
  
  

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  

COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO ÀS CÂMARAS SETORIAIS E TEMÁTICAS  

CÂMARA SETORIAL DA CADEIA PRODUTIVA DA FRUTICULTURA 

 

  

  

Memória da 59ª Reunião Ordinária da Câmara realizada em conjunto com a 35ª Reunião 

Ordinária da Comissão Nacional de Fruticultura da CNA  

  

  

LOCAL: Centro de Excelência da Fruticultura – Loteamento Centro Industrial São Francisco, n. º 992, 

                 lotes 12 a 15, quadras Q – I – D - João Paulo II - Juazeiro - Bahia 

DATA: 1ºde outubro de 2019 

HORÁRIO: 08:30 às 12:30 horas 

 

 

PAUTA  

 

1.       08:30 - Abertura da reunião  

              - Presidente da Câmara e da CNF/CNA 

                 

2        Assuntos da Secretaria da Câmara 

                 - Calendário de reuniões de 2019 - Próximas reuniões 

                 - Membros infrequentes 

                             - Solicitação de assento na Câmara (SAF)                            

 

3.        Programa de monitoramento e implantação de técnicas de controle da mosca das frutas - 

           (CNA/FAEB/SENAR e SEBRAE) 

 

4.       Atualização sobre as últimas ações relacionadas à mosca da carambola – Presidência da Câmara 

 

5.       Diretiva nº 523/2019 da União Europeia: avaliação após um mês de vigência – Jorge Souza/Abrafrutas            

 

6.       Notificações do MPSP (rastreabilidade) – Presidência da Câmara 

 

7.       Registros de Princípios Ativos utilizados na fruticultura (case mamão) na comunidade europeia e nos 

          EUA - José Roberto/Brapex 

 

8.       Atualização sobre as atividades do Codex Alimentarius – André Oliveira/DIPOV/SDA/Mapa 

 

9.       Proposta de workshop para discussão de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) 

          para os polos de fruticultura irrigada do Semiárido brasileiro: Uma visão de futuro – Alberto 

         Vilarinhos/Embrapa 

  

10.       Projeto Caravana da Fruta – Eduardo Costa/Abrafrutas 

 



11.       GT de incentivo ao consumo de FLVs – Eduardo Costa/Abrafrutas 

 

12.      A fruticultura brasileira no setor de sorvetes – Eduardo Weisberg/ABIS 

 

13.        Assuntos Gerais 

  

               - Presença do fungo Fusarium T4 na Colômbia – Jorge Souza/Abrafrutas. 

 

14. Leitura, aprovação e assinatura da memória de reunião 

 

15.  12:30 - Encerramento 

 

 

TEMAS EM DESTAQUE:   

 

- Monitoramento para controle da Mosca da Fruta 

- Produtos para culturas Minor Crops (mamão) 

- Rastreabilidade – Notificações do MPSP 

- PD&I para a fruticultura irrigada do semiárido 

- Caravana da Fruta 

- Ameaça de entrada no país do fungo Fusarium T4 

 

DELIBERAÇÕES DO PLENÁRIO DA CÂMARA: 

  

Deliberações/Encaminha

mentos 

Órgão/Entidade  

Demandado(a)  

Ação Responsável  Prazo  

Esperado  

1. Aceitos como novos 

integrantes da Câmara as 

seguintes instituições: 

SAF/Mapa e Seagri/BA. 

 

CGAC/Mapa 

Cadastrar as novas 

instituições no 

SGCAM 

Secretaria da 

Câmara 

Imediato 

2. Envio de ofício à 

SDA/Mapa reiterando que 

atenda a solicitação de 

aprovação do uso da vespa 

“Fopius Arisanus” como 

inimigo natural no 

combate à mosca das 

frutas. 

 

 

SDA/Mapa 

Elaboração de 

minuta de ofício 

 

Envio do 

documento à SDA 

 

Jair Virgílio 

(Moscamed) 

 

Secretaria da 

Câmara 

10 dias 

 

 

10 dias 

3. Envio de ofício à 

SDA/Mapa solicitando 

que o ministério defina a 

respeito da adoção dos 

LMS’s definidos pelo 

Codex Alimentarius ou as 

normas aprovadas no 

âmbito do Mercosul. 

 

 

SDA/Mapa 

Elaboração de 

minuta de ofício 

 

Envio do 

documento à SDA 

 

Eduardo 

Costa 

(Abrafrutas) 

 

Secretaria da 

Câmara 

10 dias 

 

 

10 dias 

4. Envio de ofício à 

SDA/Mapa manifestando 

apoio da Câmara a 

 

 

SDA/Mapa 

Elaboração de 

minuta de ofício 

 

Eduardo 

Costa 

(Abrafrutas) 

10 dias 

 

 



realização da reunião dos 

chefes de serviço e 

inspeção da OCDE. 

Envio do 

documento à SDA 

 

Secretaria da 

Câmara 

10 dias 

5. Envio de ofício ao 

DSV/SDA/Mapa 

solicitando que priorize a 

oferta de produtos para 

frutas e hortaliças, 

constantes do primeiro 

grupo da IN sobre 

rastreabilidade, e que não 

se inicie autuações, 

enquanto tais produtos 

não forem 

disponibilizados. 

 

 

 

 

 

SDA/Mapa 

 

 

 

Elaboração de 

minuta de ofício 

 

Envio do 

documento à SDA 

 

 

 

 

Eduardo 

Costa 

(Abrafrutas) 

 

Secretaria da 

Câmara 

 

 

 

10 dias 

 

 

10 dias 

6. Envio de convite a PI-

Brasil para participar da 

próxima reunião da 

Câmara 

 

SDI/Mapa 

 

Elaboração e envio 

do convite 

 

Secretaria da 

Câmara 

 

Imediato 

7. Envio de ofício da 

Câmara reforçando a 

solicitação de 

providências feita pela 

Brapex à SDA, com vistas 

a solucionar problemas 

com o rechaço de cargas 

de mamão no aeroporto de 

Guarulhos/SP, sem o 

devido respaldo técnico. 

 

 

 

SDA/Mapa 

 

 

 

Elaboração e envio 

de ofício à SDA 

 

 

 

 

Secretaria da 

Câmara 

 

 

 

Imediato 

8. Formação de comitê 

para elaboração de evento 

sobre agricultura irrigada 

no semiárido, com a 

participação de 

representantes das 

seguintes instituições: 

Embrapa (coordenador), 

Abrafrutas, Codevasf e 

CNA.  

 

 

 

Embrapa, 

Abrafrutas, 

Codevasf e CNA 

 

 

 

Organização e 

promoção do 

evento 

 

 

 

Representant

es das 

entidades que 

integram o 

comitê 

 

 

 

Primeiro 

semestre de 

2020 

9. Envio de ofício à SDA 

solicitando ações 

imediatas visando o 

monitoramento ativo com 

foco no impedimento da 

entrada do fungo 

Fusarium T4 no território 

nacional. 

 

 

SDA/Mapa 

 

Elaboração de 

minuta de ofício 

 

Envio do 

documento à SDA 

 

 

Jorge Souza 

(Abrafrutas) 

 

Secretaria da 

Câmara 

 

10 dias 

 

 

10 dias 

 

OBSERVAÇÕES: 

 



1 - A gravação do áudio desta reunião, bem como a respectiva lista de presença, ficarão arquivadas 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 – Esta Memoria foi lida e submetida à apreciação do plenário da Câmara. 

  

ASSINAM A MEMÓRIA 

  

NOME ENTIDADE ASSINATURA 

Eduardo Brandão Costa – Presidente Ad hoc Abrafrutas  

Marconi Lopes de Albuquerque - Secretário          CGAC/Mapa  
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