SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
DDISTRITO FEDERAL – SEAGRI-DF

Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Leite e Derivados do Distrito Federal
– CSL/DF
Instituída pelo Decreto nº 28.198, de 16 de agosto de 2007.

ATA DE R EUNIÃO O R D I N Á R I A D A CÂMARA SETORIAL DA CADEIA
PRODUTIVA DO LEITE E DERIVADOS DO DISTRITO FEDERAL – CSL-DF
Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e quatorze, às quinze horas e quinze
minutos, no gabinete da Secretaria de Agricultura do DF, com a presença do Sr.
Lúcio Taveira Valadão (Secretário de Agricultura), Dr. Paulo Horta, presidente da
CSL/-DF, Flávia de Carvalho Lage, Secretária Executiva da CSL/DF, José Roberto de
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Oliveira (Emater-DF), Claudimir Roberto Sanches (SFA-DF), Camila Braz Ribeiral
(Emater-DF), Luiz de França Torres (Copas), Lúcio Pereira da Silva (Copas), Geraldo
Borges (SCDF), Élder José de A. Dias (BRB), Alexandre Cenci (SEAGRI-DF), reuniuse a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Leite e Derivados do Distrito Federal,
com a seguinte pauta: 1- Abertura: estrutura operacional da CSL ; 2 - Projeto
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interinstitucional de apoio à cadeia produtiva do leite do DF; 3 - Mercado local: Queijo
Candango; 4 - Eleição e posse da Diretoria 2014/2015. O Sr. Secretário de
Agricultura Lúcio Taveira Valadão iniciou a reunião, cumprimentando os presentes e
explanou sobre a cadeia leiteira no DF, e do interesse da Secretaria de Agricultura
em apoiar de maneira mais efetiva as Câmaras Setoriais, entre elas a do leite.
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Apresentou o Sr. Alexandre Cenci, atual Subsecretário de Defesa Agropecuária da
SEAGRI, como coordenador deste trabalho, que contará ainda com uma secretária
administrativa. Citou ainda o Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR) como
ferramenta para fomentar a atividade no DF através de financiamentos de projetos
para o setor produtivo e industrial. Salientou ainda a importância da CSL como fórum
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de discussão do setor. Passou a palavra para Dr. Paulo Horta que declarou aberta a
sessão, esclareceu que ao longo dos dois anos que esteve a frente da CSL/DF
sempre teve apoio da SEAGRI-DF, na pessoa do Senhor Secretário Lúcio Valadão
na busca de soluções para os problemas enfrentados. Dr. Paulo colocou em votação
uma Menção Honrosa em função do trabalho desenvolvido por Flávia Lage a frente
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da secretaria executiva da CSL/DF que é aceita por unanimidade. Em seguida pediu
a ela que fizesse a leitura da pauta. Flávia Lage leu a pauta e passou a palavra para
Sr. Alexandre Censi que explicou sobre a estrutura organizacional das Câmaras
Setoriais e sua atuação como coordenador deste trabalho, pauta um desta reunião.

Em seguida Flávia Lage explicou sobre as ações interinstitucionais de apoio à cadeia
produtiva do leite e explicou a ausência do representante do Sebrae que estava com
um grande evento nesta data, e

iria explanar sobre o projeto entre a Emater e

Sebrae em outra oportunidade. Flávia Lage solicitou então ao Sr. José Roberto que
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falasse sobre o Queijo Candango, queijo desenvolvido por ele, técnico em laticínios
da Emater-DF,

com apelo regional, e que criou uma oportunidade para que os

pequenos laticínios tenham um produto diferenciado e de valor agregado no mercado
local. Além disto, Sr. José Roberto informou sobre o Concurso de Qualidade do
Queijo Candango que será realizado na Agrobrasília 2014 e terá duas categorias,
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com leite de vaca e com leite de cabra. Dr. Paulo deu prosseguimento à reunião
iniciando a eleição da nova diretoria, último item da pauta. Pediu um minuto para que
os participantes pudessem conversar sobre as candidaturas. Em seguida passou a
palavra aos membros presentes. Luiz Torres indicou Lúcio Pereira para a presidência
da CSL. Lúcio Valadão apoiou a indicação afirmando que o entusiasmo com que
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presenciou o seu trabalho tanto na Copas quanto em sua propriedade faz com que
acredite que Lúcio Pereira fará um bom trabalho na presidência da CSL/DF. Lúcio
Pereira pediu licença ao presidente da Copas e afirmou que terá dificuldade em
substituir Dr. Paulo, elogiou a EMATER-DF, mas que aceita mediante à condição de
que “todos os envolvidos com o setor” o apoiem, para que ele possa ter ações que
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representem bem a CSL como o fez Dr. Paulo Horta nos últimos dois anos. Disse
ainda que está na organização da Feira Agropecuária de São Sebastião e quer um
espaço para a CSL/DF lá. Para o cargo de vice-presidente o Secretário de Agricultura
Lúcio Valadão sugere Cristyanne Taques da SEAGRI-DF. Flávia Lage apoiou a
indicação em função dos trabalhos que esta já exerce em conjunto com a Emater e
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outros órgãos ligados ao setor leiteiro, principalmente na área de qualidade dos
produtos derivados do leite. Havendo unanimidade dos presentes foi confirmada a
composição e eleita por aclamação a nova diretoria para o ano de 2014. Lúcio
Pereira indicou Flávia Lage para continuar na Secretaria Executiva da CSL/DF,
agradeceu a confiança, e a reunião foi encerrada às 4 horas e 25 minutos. Sendo o
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que havia para registrar, eu Flávia de Carvalho Lage lavrei a presente ata que vai
assinada por mim e pelo presidente da CSL/DF.

FLÁVIA DE CARVALHO LAGE

LÚCIO PEREIRA DA SILVA

Secretária Executiva da CSL/DF

Presidente da CSL/DF

