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Ata reunião de formação da câmara setorial da Avicu ltura no Distrito Federal 

Aos vinte nove dias de janeiro do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas, reuni-
se os membros da câmara setorial da avicultura do Distrito Federal, em reunião, 
realizada na sala de reuniões da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural do 
Distrito Federal. A lista dos presentes nesta reunião encontra se anexa a ataInicia se a 
reunião o Sr. Lucio Valadão apresentando o projeto de reabertura das câmaras 
setoriais explicando que assim como a de câmara aves que estar sendo instaurada 
hoje, outras seguimentos também iniciam esse processo como por exemplo da 
suinocultura e bovinocultura de leite e põe a disposição de todos os presentes a 
secretaria de agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal a disposição 
para ajudar no que for necessária, sendo os Srs. Alexandre Cenci  e Daniel Nunes os 
responsáveis pelas câmaras setoriais na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural.O Sr. Lucio Valadão passa a palavra ao participantes para que todos se 
apresentem. Após a apresentação de todos o Sr. Fernando Cezar sugere que seja 
convidado para integrar a câmara setorial a cooperativa Cio da Terra, na qual é a 
cooperativa que representa os avicultores industriais e a AVEDF na qual é a 
representante da industria do setor. Sendo aceita a sugestão. O Sr. Alexandre Cenci 
dar continuidade a reunião informando que nesta reunião deve se ser definido o 
presidente, vice-presidente e o secretário da câmara setorial da avicultura, desta forma 
é aberta a eleição para os candidatos que tiverem interesse em se voluntariar ao cago. 
Não havendo voluntários. O Sr. Alexandre Cenci complementa informando que não há 
trabalhos rotineiros a serem feitos e que a reunião terá uma frequência bimestral. Após 
discussão entre os participantes é eleito o Sr. Fernando Cezar como presidente e o Sr. 
Gabriel Mendoça como vice presidente. O Sr. Fernando Cezar sugere que para 
reuniões futura seja convidadas mais instituições e que haja uma maior aproximação 
das instituições financeiras, sugere também que há uma necessidade de se avaliar o 
risco sanitário da avicultura no DF devido ao fato de que a avicultura familiar vem 
aumentando nos últimos anos. O Sr. Gabriel Mendonça complementa que com relação 
as instituições financeiras há uma dificuldade atualmente de se pegar um empréstimo 
para custeio devido as particularidades de escrituração da terra no DF.O Sr. Daniel 
Nunes informa que houve uma grande evolução do ponto de vista sanitário na 
avicultura familiar devido ao fato da atividade estar se profissionalizando. A Sr. Camila 
Braz confirma a afirmação e complementa que a EMATER vem apoio tecnicamente 
estes produtores.O Sr. Daniel Nunes sugere que seja discutido quais instituições 
devem ser convidadas a fazer parte da câmara setorial da avicultura. A sugestão é 
aceita e sendo discutido e definido pelo grupo as seguintes instituições: Sebrae, 
Cooperativa Cio da Terra e instituições de ensino (UNB). O Sr. Claudimir Sanches 
sugere que seja definido o secretário executivo, sendo sugerido pelos participantes 
que seja o Sr. Daniel Nunes pelo fato de que o mesmo já executa esta função em 
outras câmaras setoriais. O Sr. Daniel Nunes aceita a proposta e solicita que o Sr. 
Gabriel Barretto o auxilie, sendo aceito pelo Sr. Gabriel Barretto. Dando continuidade a 
reunião o Sr. Alexandre Cenci sugere que seja discutido o calendário de atividades e 
sugere que os primeiros encontros sejam realizados em um intervalo de tempo mais 
curto para que seja gerado temas para debate. O Sr. Thiago Fontoura complementa 
sugerindo que seja realizada reuniões temáticas e ordinárias. O Sr. Gabriel Mendonça 
informa que há grande dificuldade que há atualmente em levantar temas para 
discussão devido a constante mudança de empresa e sugere que seja discutido pela 
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diretoria do Sindicato dos Avicultores do Distrito Federal e Associação dos Avicultores 
do Planalto Central as principais dificuldades da classe para com isso forma a pauta 
para a próxima reunião. Todos aceitam a sugestão do Sr. Gabriel Mendonça e é 
definido pelo grupo que a próxima reunião será realizada no dia 17 de março de 2014, 
as 14 hs no auditório da Federação de Agricultura e Pecuária do Distrito Federal. O Sr. 
Alexandre Cenci sugere que na oportunidade seja feita uma apresentação da situação 
atual em que se encontra a avicultura no Distrito Federal. O Sr. Thiago Fontoura 
sugere que seja enviado um convite com a pauta da reunião para os participantes, 
desta forma todos podem avaliar previamente o que será discutido. Não havendo mais 
assuntos da a serem tratados a reunião foi encerrada. 


