Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
SGCAM - Sistema de Gestão de Câmaras Setoriais e Temáticas - 1.0
Gabinete da Ministra
ACST - Assessoria de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas
Memória de reunião

Dados da Reunião
Câmara:
Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Hortaliças
Título:
Reunião Ordinária N. 55
Local:
MAPA, Ed Sede, Sala de Reuniões do 2º Andar, nº 250
Data da reunião: 13/03/2019 Hora de início: 14:00
Hora de encerramento:
Pauta da Reunião

17:00

1. 14:00 - Abertura da Reunião
Saudação do Presidente da Câmara
Assuntos da Secretaria da Câmara:
- Aprovação dos registros da 54ª Reunião Ordinária
- Calendário de reuniões de 2019 - Referendo
- Membros Infrequentes
- Outros
2. 14:15 - O papel das câmaras setoriais na nova gestão do Mapa - Luis Rangel/DPE/SPA/Mapa
3. 14:45 - Prioridades comuns da cadeia produtiva de hortaliças - Natalino/ABBA
4. 15:10 - Situação atual e proposta de melhoria da câmara setorial de hortaliças - Natalino/ABBA
5. 15:35 - Legislação do Inmetro para frutas e hortaliças - Paulo Ferrari/Ceagesp
6.16:00 - Padronização de embalagens para frutas e hortaliças - Paulo Ferrari/Ceagesp
7. 16:25 - Necessidade de revisão do saco de 50 kg na comercialização de batatas/Waldir de Lemos/Acegri
8. 16:50 - Assuntos Gerais
9. 17:00 - Encerramento

Lista de Participantes
Nome
1 WALDIR DE LEMOS
2 MARCONI LOPES DE ALBUQUERQUE
3 DIEGO SILVA DE SOUSA
4 JOSE DANIEL RODRIGUES RIBEIRO
5 NATALINO YASSUSHI SHIMOYAMA
6 PAULO EDUARDO DE MELO
7 PAULO ROBERTO FERRARI
8 LUCIANO CERQUEIRA VILELA
9 JOSÉ EDUARDO BRANDÃO COSTA
10 WARLEY MARCOS NASCIMENTO
PEDRO HENRIQUE PEÇANHA DI MARTINO
11
FERREIRA
12 STEFAN ADRIAAN COPPELMANS
13 ANA LUIZA DARÓS
14 RONALDO TRONCHA
15 THIAGO S DOS SANTOS
16 ALIELE LORRANE
17 RIANY VERBENA
18 MARIA THEREZA
19 JUNIA PRADO
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GS1 Brasil
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20 JULIANA G MONTEIRO
21 CARLOS SUSSUMO NAKAJIMA

SIND TAPES
Sindicato Rural
Mogi

CO
CO

PR - presente / CO - convidado
Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata:
Desenvolvimento

Sim

1. Abertura da reunião - *Saudação do Presidente da Câmara: *Saudação do Presidente da Câmara: Às
14:15 horas do dia 13 de março de 2019, na sala número 250 da Sede do Mapa, em Brasília/DF, o Presidente da
Câmara deu início à 55ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Hortaliças. Ele
cumprimentou a todos, bem como seu compromisso nessa reunião que marca o início dos trabalhos do Colegiado,
com novo Governo, e nova gestão no Ministério. Em seguida o Sr. Marconi Albuquerque, Secretário da
Câmara, reforçou as boas-vindas e agradecimento em nome do MAPA e, logo após, deu seguimento aos itens da
pauta.
*Assuntos da Secretaria da Câmara:
Aprovação da Ata da 53ª Reunião Ordinária: submetida à apreciação dos membros, a minuta de registros da última
reunião, repassada com antecedência aos membros, resultou aprovada.
Calendário de reuniões de 2019 (Referendo): As datas aprovadas foram: 08/05/2019; 14/08/2019; 13/11/2019;
todas de 14:00 às 17:00, até então previstas para serem realizadas em Brasília/DF na Sede do Mapa.
Membros infrequentes: Não há membros com faltas consecutivas acumuladas.
Deliberações: verificar as datas de reuniões no SCGAM e Calendário Geral.
Ação 1: garantir a devida previsão das reuniões de 2019 nos devidos controles.
Responsável: Secretaria da Câmara.
2. O papel das câmaras setoriais na nova gestão do Mapa - O Diretor do DEP/SPA/Mapa, Luís Rangel,
comentou rapidamente sobre a sua nova função, a nova gestão do ministério e ressaltou que “as câmaras setoriais e
temáticas contribuem com análises e informações que permitem a identificação de prioridades de atuação do governo e
suas políticas, tendo seus princípios fundamentados em seis conceitos básicos: equidade no tratamento entre os
diferentes elos das cadeias produtivas, qualidade nos serviços, garantia da segurança alimentar, competitividade,
harmonização entre os setores e paridade público privado na sua cogestão”. Enfatizou que as cadeias produtivas,
representadas nas câmaras atuarão na formulação e acompanhamento de políticas públicas estratégicas para o
agronegócio, na construção e acompanhamento do Plano Plurianual - PPA do Governo Federal, na reorganização do
Consagro. Ressaltou que as demandas provenientes das câmaras deverão convergir para os seguintes eixos estruturantes:
abastecimento; crédito, comercialização e gestão do risco; defesa agropecuária; estrutura da cadeia e fomento; pesquisa
e inovação; promoção comercial e assuntos fundiários. Além desses, devem ser considerados outros que tem relação
com o impacto das políticas externas ao MAPA (tributação, infraestrutura e logística, ambiental e trabalhista). Segundo
afirmou, buscar-se-á o aglutinamento de agendas comuns entre as câmaras. Finalizando, comentou sobre a ideia de
realização de uma conferência no final do mês de março, com alguns representantes de câmaras e a Ministra, para
alinhamento e definições estratégicas. O evento será transmitido a todos os interessados via streaming. Luciano Villela
sublinhou que a mudança feita na gestão representará vantagem e não demérito. Vai permitir resultados mais
importantes, e uma maior capacidade de planejamento em médio e longo prazo. Eduardo Costa, da CNA, complementou
informando que a tabulação que integra o novo plano de gestão da Câmara foi concluída pela CNA, e será encaminhada
ao Secretário da SPA e ao próprio Diretor do DEP/Mapa, conforme termo de cooperação técnica que está em vias de ser
assinado pela Ministra e pelo Presidente da CNA.
Deliberação: Não houve.
3. Prioridades comuns da cadeia produtiva de hortaliças - Natalino Shimoyama, da ABBA, fez apresentação
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com levantamento das demandas prioritárias da Cadeia Produtiva de Hortaliças, sua abrangência, importância
(dentre outras no desempenho do papel de geradora de saúde, abastecedora alimentar e distribuidora de renda),
Gargalos da Cadeia, Exemplo da política de governo de outros países para a horticultura (índia, china, Chile,
Colômbia, países europeus), sugestões, Prioridades comuns e. padronizar informações no ensino, fomento de
pesquisas, e sustentabilidade), solicitou por fim que os membros apresentem suas próprias sugestões, caso as
possuam.
Deliberação: Não houve.
4. Situação atual e proposta de melhoria da câmara setorial de hortaliças - Natalino, da ABBA, deu
continuidade ao item de nº 2, com sua fala e apresentação sobre as propostas de melhoria da Câmara Setorial: ele
contextualizou o tópico lembrando a todos sobre o intuito da criação dos Colegiados, falou sobre o cenário atual do
grupo (falta de foco, prioridade, representatividade reduzida, interesses individuais), Pontos Negativos, Pontos
Positivos, e suas sugestões de Melhorias, ele ainda fez rápida Pesquisa de Avaliação da Câmara e solicitou aos
membros que se manifestem, ele irá tabular e compartilhar os resultados. Luis Rangel fez um link do que foi
apresentado pelo palestrante ao novo modelo proposto para as Câmaras e para o Mapa. Segundo ele o conflito
positivo, e críticas são benéficos quando utilizados para mudanças práticas e melhorias.
Deliberação: Não houve.
5. Legislação do Inmetro para frutas e hortaliças - Paulo Ferrari, da CEAGESP, sobre a Regulamentação do
INMETRO, cujo objetivo é Criação de um regulamento de pesos e medidas para a comercialização de frutas e
hortaliças frescas, que considere as suas características de perda de água e estabeleça com clareza a
responsabilidade de cada agente da produção ao consumo e contribua para um comércio mais justo. Ele falou da
constituição das frutas e hortaliças frescas (Alto conteúdo de água – 85 a 95%, Metabolismo intenso, rápida perda
de água pós-colheita) e sua correlação com a unidade de negociação, unidade de medida para quantificação (kg),
incluir peso liquido nos rótulos, ausência de legislação especifica para frutas e hortaliças, o meio de estocagem,
manipulação, e embalagens utilizadas.
Deliberação: Não houve.
6. Padronização de embalagens para frutas e hortaliças - Paulo Ferrari, da Ceagesp, antecipando seu item de
pauta, falou a respeito da embalagem como instrumento de identificação de rastreabilidade, proteção,
movimentação e exposição do produto. Da produção até o consumo. Ele pontuou que não há suficiente fiscalização
do cumprimento da regra atual, nas diversas esferas. Hoje a caixa é utilizada como unidade de negociação, no
atacado e no varejo. Isso ocorre apesar do fato de existirem diferentes tipos e medidas de caixa, que impede
padronização e exatidão. As quantidades variam, a consolidação de uma carga com diferentes produtos e
variedades é praticamente impossível e demorada. O empilhamento acarreta ferimentos, perda da qualidade e
desperdício de produtos. O palestrante demonstrou também o arcabouço legal que rege o assunto de embalagens,
em nível federal e estadual, bem como o Projeto de Lei que tramita no Senado e versa sobre o mesmo tema. A
Unidade de Comercialização pretendida tem como objetivo estabelecer tamanhos e padrões por produto;
desenvolvimento e adoção de embalagens de tamanhos modulares e com mesmo tipo de encaixe que permitam
unificação e harmonia de cargas mistas. O palestrante destacou ainda o tema do tamanho das embalagens vendo
sendo discutida antes mesmo da rastreabilidade, a primeira já está em funcionamento, enquanto a segunda ainda segue
indefinida.
Deliberação: Não houve.
7. Necessidade de revisão do saco de 50 kg na comercialização de batatas - Marcos Boschini, produtor de
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batatas do DF, defendeu a discussão sobre esse tema em fóruns como a Câmara, para viabilizar a possível redução
do tamanho das embalagens usadas atualmente, de 50kg para 25kg. Até mesmo por não haver ainda em sua região
unanimidade sobre o peso ideal, mas há a necessidade de resolver a questão.
Deliberação: Não houve.
8. Isenção de ICMS FLV Minimamente Processados - Item tratado no início da reunião, por inversão de pauta.
Aliele Lorrane, da Aphortesp, fez apresentação na qual introduziu sua entidade aqueles que ainda não a
conheciam, esclareceu a abrangência de atuação da Associação, falou sobre o Pleito de Isenção de ICMS e seus
trâmites/histórico e a estratégia adotada pela Aphortesp para chegar à resolução da questão. Após muito esforço de
sua equipe e da própria palestrante, felizmente, foram conquistados os respaldos do Poder Legislativo e Executivo,
culminando na aprovação e publicação do PL 787/2017 - publicado como Lei 16.887 de 21/12/2018. A palestrante
também deu informações sobre o espaço que o Setor Produtivo ocupa e seu peso no estado de São Paulo. Em
seguida ela apresentou os principais pleitos da Cadeia Produtiva que ainda estão sendo perseguidos INC 02
ANVISA - Rastreabilidade; Incentivo ao Consumo de FLV; Licenciamento Ambiental; Questões Tributárias NCM Nomenclatura Comum do Mercosul. Paulo Ferrari falou sobre o tratamento de alho e alho poro.
Deliberação: Não houve.
9. GT Minor Crops - Luciano Vilela discorreu sobre a constituição, coordenação executiva administrativa e
técnica, intuições participantes, fases do trabalho do GT MINOR CROPS - BR. (do levantamento de demandas,
passando pela análise e priorização, até a resposta das industrias, dentre outras), 14071 foram as linhas de
demandas recebidas, 8600 já analisadas, 5471 verificadas, 4.337 demandas, 540 I.A com restrição, reavaliação

e/ou banido, 338 Não registrado para cultura representativa, 176 Culturas não CSFI (INC nº 1/2014), 73
Registrados, 7 Dados não conferem, 8.600 faltam verificar. No dia seguinte à reunião seria realizada
reunião do comitê para analisar o trabalho feito até o momento, e planejamento dos próximos passos.
Tiago Santos, da ANVISA, informou sobre e reestruturação da gerencia responsável por toxicologia,
centralizando numa coordenação os pleitos afetos ao tema, dando certa celeridade. Ele irá compartilhar o
link do terceiro levantamento que possibilitará utilizar dados de produtos já registrados para facilitar o
registro de novos. Ele inclusive se comprometeu a procurar informações sobre a oficialização da
prorrogação da norma, e qual o status desse procedimento no âmbito da ANVISA.
Deliberação: Não houve.
10. Assuntos Gerais - Natalino informou a todos sobre a realização de evento sobre a produção de batata
(gargalhos, pesquisas, inovação, aumento de consumo, e outros painéis diversos), a se realizar na semana seguinte,
em Campinas/SP.
Ronaldo Troncha, da ANAPA, elogiou o novos planos paras as Câmaras Setoriais, também sobre o prorrogação
de prazo de aplicação do direito antidumping, tratado na Resolução 80/2013 da CAMEX. Para aplicação específica
na possível importação de alho da China. Ele pediu o apoio da Câmara nessa questão para ampliar o prazo desse
direito que defende a cultura do alho brasileiro. Ele informou ainda que os produtores de alho pretendem fazer um
tratoraço, em Brasília, para chamar a atenção da justiça que tem liberado a importação do produto chinês, sem o
pagamento da taxa antidumping, fato ainda mais grave se considerada a situação das contas públicas.
Deliberação: Não houve.
11. Encerramento - Vencida a pauta, o Presidente da Câmara agradeceu a presença de todos, sobretudo, a
disposição e o trabalho em defesa do setor produtivo de hortaliças nesse novo cenário político nacional. Encerrou a
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reunião às dezessete horas. As apresentações feitas nesta reunião, que forem disponibilizadas pelos palestrantes, serão
publicadas no site da Câmara: http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas.
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