
  
  

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  

COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO ÀS CÂMARAS SETORIAIS E TEMÁTICAS  

CÂMARA SETORIAL DA CADEIA PRODUTIVA DE LEITE E DERIVADOS  

   

MEMÓRIA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

  

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

DATA: 16/07/2019 

HORÁRIO: 09 ás 15:00 horas 

  

PAUTA 

 9:00hs - Abertura da Reunião e aprovação da ata da reunião de 15 de março de 2019 – Luiz Dematte – 5 min   
9:05hs - Resultado da Conferencia das Câmaras - Apresentação do CGACST Helinton Rocha - 10 min 
9:15hs - Relato das atividades dos dias 27 maio (15ª campanha de promoção produto orgânico) e 03 de junho 
(Conf. Nacional das CS e CT) Luiz Dematte. (5 min)  
09:20hs - Fundos Privados de Pesquisa: Um Benchmarking para Inovação nas Cadeias Produtivas Agropecuárias 
– Jefferson Luis da Silva Costa EMBRAPA. (20min) - inscrições para debate (20 min)  
10:00hs - Andamento da construção do catálogo e insumos – Embrapa e SEBRAE – Luiz Rebelatto. (10 min)  
10:10hs - Janela de oportunidades de produtos orgânicos no mercado americano - Katiane Gouvêa (15min) - 
inscrições para debate (15 min)  
10:40hs - Apresentação de mercados - Paulo Pompilio grupo Pão de Açúcar - (15min) - inscrições para debate 
(15 min)  
11:10hs - Herbicida Natural: Apresentação de resultados - Antônio Carlos (15 min) – inscrições para debate (15 
min)  
11:40hs - Insumos na produção orgânica: alguns gargalos na produção animal e vegetal – Luiz Henrique Witzler – 
Fórum das Certificadoras por auditoria – Luiz Henrique Witzler (15 min) - inscrições para debate (15 min)  
12:10hs – Almoço  
13:00hs - Relato sobre o andamento do GT criado para propor o Programa Nacional de Bioinsumos - Mariane 
Carvalho (10 min).  
13:10hs – Relato sobre andamento da revisão da IN46 e sugestão de data para a reunião extraordinária da 
CTAO. Virginia Lira (10 min)  
13:20hs – PPA 2020-2023. Como ficarão os objetivos, iniciativas e metas, para a agroecologia e produção 
orgânica, constantes do PPA 2016-2019? Responsabilidade pela execução dentro da nova estrutura do MAPA? - 
Rogerio Dias, Virginia Lira (60 min)  
14:20hs - Composição da CTAO – apresentação de três instituições: IBS – Instituto BioSistêmico, ABRAS - 
Associação Brasileira de Supermercados e ABPO – Associação Brasileira de Produtores Orgânicos (15 min) - 
inscrições para debate (5 min)  
14:40hs - Encaminhamentos finais. (20min)  
15:00hs – Encerramento. 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

• Apresentada a metodologia de apresentação de demandas ao MAPA/CGACST; 

• Reunião Extraordinária a ser realizada juntamente com a 37ª RO para análise da proposta de 

revisão da IN46; 

• Aceita por unanimidade a indicação da ABPO, ABRAS e IBS na Câmara; 



• A indicação da IBS será discutida pelo GT de representatividade na CTAO, devendo ser 

reanalisada na próxima RO. 

 

 

 

DELIBERAÇÕES DO PLENÁRIO DA CÂMARA: 

 

Encaminhamentos Órgão 
Demandado 

Ação Responsável Prazo 
Esperado 

Informar se o catálogo de 

bioinsumos vai incorporar outros 

insumos naturais, pó de rocha. 

Definição de metodologia 

SEBRAE Levantar resposta para 

informação com o GT 

SEBRAE 37ª RO 

Enviar aos membros a 

metodologia de apresentação de 

demandas. 

CGACST Enviar aos membros o 

quadro de apresentação 

de demandas 

CGACST 3 dias 

Solicitar apoio do MAPA, no 

sentido de participação da 

sociedade no GT de diretores do 

MAPA para a recomposição do 

SIAPO 

MAPA Enviar Ofício a senhora 

Ministra sobre o assunto 

Presidente 5 dias 

Criação de GT para revisão dos 

dados de membros 

MAPA Convocar os 

participantes para revisar 

os dados 

Secretária 37ª RO 

Harmonização e equivalência 

das normas de certificação de 

orgânicos com outros países. 

CTAO Encaminhar proposta de 

demanda a ser tratada no 

MAPA 

ABRAS e 

APEX 

30 dias 

Criação de GT para propor 

protocolos de alteração de listas 

de produtos nos Anexos das 

Instruções Normativas 

MAPA Proposta de GT para 

convidar membros 

Secretária 37a RO 

Esclarecer a sociedade da 

necessidade de se reforçar o 

trabalho no MAPA sobre 

agricultura orgânica. 

Associações 

com 

representação 

na CTAOa 

Ofício aos Presidentes 

das Entidades 

participantes da CTAO 

senhora Ministra e 

Secretários 

Presidente e 

ABRAS 

30 dias 

     

     

 

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.  

 

As reuniões da Câmara podem ser acessadas através do link videoconf.agricultura.gov.br acessando a 

sala 6026. 

  

APROVAM E ASSINAM ESTA MEMÓRIA  

 Nome  Assinatura  

Presidente: Luiz Carlos Dematte Filho 
 

  

 
 

Secretária: Virginia Mendes Cipriano Lima 
 

 

 
  

Supervisor: Antônio Siqueira Assreuy 
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