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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO
CÂMARA SETORIAL DE HORTALIÇAS

Ao segundo dia do mês de junho de dois mil e quatorze, às 14h e 27 mim,
reuniram-se na sala de reuniões do gabinete da Secretaria de Agricultura e
Desenvolvimento Rural - Seagri, situada no Parque Estação Biológica s/n, Asa
Norte - Ed. Sede, Brasília-DF, o Secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural,
Sr. Lúcio Taveira Valadão, juntamente com o coordenador das câmaras setoriais e
Subsecretário de Defesa e Vigilância Agropecuária, Sr. Alexandre Cenci, e com os
membros, titulares e suplentes, da Câmara Setorial de Hortaliças, objetivando a
instalação oficial da mesma, bem como, a escolha do presidente e secretário
executivo, levando-se em consideração as indicações feitas na reunião de 14 de
maio de 2014, no auditório da Casa Rural durante a Agrobrasília. Os trabalhos
tiveram

inicio

logo

após

a

assinatura

da

lista

de

presença

(anexo),

com apresentação feita pelo Secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Sr.
Lúcio Valadão, cujas palavras demonstraram a grande relevância desta câmara
para o setor produtivo: “É uma das mais importantes, porque reuni maior
contingente, cerca de 70%, dos produtores do Distrito Federal, por tal, a CHortaliças tem um papel social muito grande e não poderia deixar de estar dentro
da discussão com o setor produtivo, e a ideia é retomar essa câmara que já havia
sido instalada em 2010, mas que até então não estava atuante.” Foi dada palavra
ao Subsecretário de Defesa e Vigilância Agropecuária, Sr.Alexandre Cenci, que fez
a seguinte observação: “Muitas das pessoas que estão aqui, titulares ou suplentes
estiveram na reunião da Agrobrasília, mas dado o fato ao tamanho da feira, da
dispersão que se dá, resolvemos aqui efetivar a reunião de instalação da câmara, é
logico que a memoria daquela reunião mantem-se presente em Ata para consulta e
apesar de ter tido 65% de presença das entidades, o setor privado foi pouco
representativo. Por isso, decidimos novamente convocá-los para a referida reunião
afim de, dar sequência aos ritos de escolha do presidente, preferencialmente da
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iniciativa privada, e secretario executivo e seu suplente, preferencialmente da
iniciativa pública .” Todos os membros fizeram rápida apresentação mencionando a
entidade que estavam representando, segue: Marcelo Marinho – Asbra, Douglas
Carvalho – Setrab., Marília Bittencourt – Seagri, Natal Gomes – Sindfhort,
Fernando dos Santos – Ceasa, Zilçon Vinhal – Emater, Sharlene Araújo - Sec.
Des. Econômico, Patrícia Ferreira – Sebrae, Antônio Dantas – Emater, Milza Lana
– Embrapa Hortaliças, Hormino de Almeida – Sec. Fazenda, Cristiano Vasconcelos
– Ibram, Gustavo Soares – Ibram, Fabrício Barrozo – Adasa, Vilson José de
Oliveira – Afeprace, Ricardo Oliveira – Sec. Educação, Roberto Rubin – Caesb e
João Suender – Sec. Saúde. No ato de indicações para presidente, foram
identificados do setor privado: 1) Vilson José – Afeprace, 2) Natal Gomes –
Sindfhort, 3) Patrícia Ferreira – Sebrae, 4) Marcelo Marinho – Asbra. Sendo eleito
por unanimidade Sr. Vilson José, recebendo apoio do Secretario de Agricultura:
“Acho que seria ótimo e importante sua participação como presidente da câmara,
seria muito valioso, você tem muita competência e tem crescido bastante nas
articulações e isso é bom.” O recém eleito presidente se manifestou: “Fico grato,
espero conciliar o tempo disponível, mas vou repetir, não tenho nenhuma
experiência nesse setor, nesse cargo especificamente e vou precisar da ajuda de
todos nesse trabalho.” Em segundo ato realizou-se a eleição para secretário
executivo, tomando-se como base os indicados na reunião ocorrida durante a
Agrobrasilia, de comum acordo ficou assim decidido: Antônio Dantas – Emater,
secretário executivo tendo como suplente Marília Bittencourt – Seagri. O Sr. Natal
Gomes levantou a questão da representação do presidente em caso de ausência,
fato que ficou ponderado a ser avaliado e definido na elaboração do regimento
interno, o qual poderá criar a figura de um substituto legal. Aproveitou-se a
oportunidade para apresentar aos membros o site da Secretaria de Agricultura
contendo aba com informações específicas sobre todas as câmaras setoriais.
Evidenciou-se para as próximas reuniões a criação do regimento interno,
calendário de reuniões e pauta mínima de trabalho, no sentido de ter um
diagnostico macro do setor, utilizando se necessário a “Analise de Swot” para
mapear as questões dentro da câmara. Foi sugerido pelo Sr. Alexandre Cenci para
próxima reunião, rápida apresentação pelo Sebrae sobre trabalho “Oficina do
Planejamento Estratégico” desenvolvido para piscicultura, como proposta para as
outras câmaras. Encerrou-se a reunião com o agradecimento feito pelo Sr. Lúcio
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Taveira Valadão ao comparecimento de todos. Nada mais havendo a constar, foi
lavrada a presente Ata, que vai assinada pelo coordenador das Câmaras Setoriais.
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