
MEMÓRIA DE REUNIÃO  

 

Título: Reunião da Câmara Técnica do Agronegócio 

Data: 09/10/2019 Horário: 15h00 Local: Sebrae 

Coordenador: Assuero Doca Veronez   

Participantes: Lista de presença em anexo 

Assuntos:  

 1. Abertura 

 2. Contextualização 

 3. Resumo da reunião da AMACRO, em Campinas 

 4. Alinhamento institucional das ações no agronegócio no Acre 

 5. Palavra livre e encerramento 

 

CONSIDERAÇÕES | DECISÕES  

Assunto Descrição Responsável 

Abertura 

O coordenador da Câmara Técnica de Agronegócio, Assuero Veronez, cumprimentou os presentes e 
agradeceu a presença de todos. 

Em seguida, comunicou que foi enviado um oficio para a Suframa, consultando sobre a possibilidade de 
financiar, através de recursos próprios não reembolsáveis, um estudo de viabilidade econômica do 
Projeto de Adensamento Competitivo de Cadeias Produtivas Integradas de Agricultura Intensiva de 
Grãos e Pecuária de Corte nas Regionais do Baixo Acre e Alto Acre, porém, a Suframa respondeu 
negativamente, indeferindo por falta de dotação oçamentária. 

 

Assuero Veronez 

 

 

Contextualização 

O consultor Osmar iniciou a contextualização falando que o objetivo principal da reunião seria 
apronfudar nos estudos da possibilidade da criação da AMACRO. 

 

Lembrou, ainda, a importância do preenchimento do formulário de detalhamento das ações de cada 
instituição. 

Osmar Vincentin 
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Resumo da reunião da 
AMACRO, em Campinas 

Paulo Wadt, Secretário de Produção e Agronegócio,  iniciou a apresentação ressaltando que a criação 
da AMACRO teve como inspiração o MATOPIBA. A AMACRO é um projeto estruturante na geopolítica 
regional para atrair investimento de capital. Durante a reunião ocorrida na Embrapa Territorial em 
Campinas, falou-se do potencial de cada região e na delimitação dos estados.  
Amazonas:  
Áreas consolidadas ao sul do estado, com potencial de extração mineral. 
Reestruturação de rodovias 
Acre: 
Eixos rodoviários (acesso ao sul e norte do Peru).  
Áreas consolidadas ao leste do estado. 
Rondônia: 
Produção ao norte do estado.  
Hidrovias e rodovias. 
Energia hidroelétrica 

Paulo Wadt 

Alinhamento 
institucional das ações 
no agronegócio no Acre 

Foi entregue o formulário de detalhamento dos objetivos e desafios do agroegócio no Acre para as 
instituições que ainda não entregaram possam preencher: SEMA, SEPA, EMATER, SENAR, UFAC, FAEAC 
E MAPA, para podermos fazer a tabulação dos dados. 

Osmar 

Palavra Livre e 
Encarramento 

Nilton César, engenheiro agrônomo da SEPA, fez uma apresentação sobre a piscicultura no estado do 
Acre, com um breve levantamento da situação. Falou sobre os gargalos para o aumento da produção e 
as dificuldades de escoamento. Fez, ainda, um breve relato sobre a situação da Peixes da Amazônia, e 
apresentou a necessidade de criação de uma CT de piscicultura junto à SEPA. 
 
Após a apresentação, chegou-se ao consenso de que criar um GT da piscicultura junto à Câmara 
Técnica do Agronegócio do Forum seria mais interessante. 
 
Judson Valentim e o Secretário de Meio Ambiente Israel Milani, propõem a criação do GT para estudar 
a “Lei de Licencimanto Ambiental da Atividade Agronegócio”; 
 
Não tendo mais nada a tratar, o coordenador da CT agradeceu a presenca de todos e encerrou a 
reunião. 
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PROVIDÊNCIAS DA REUNIÃO 

Ação Responsável Prazo Status 

1. Enviar Ofício para o Banco do Brasil e Banco da Amazônia para participar da CT Fórum 20/10 Concluido 

2. Convidadar Banco do Brasil para fazer uma apresentação da nova MP sobre crédito rural Fórum 20/09 Em andamento 

3. Pauta para próxima reunião: Licenciamento Ambiental do Agronegócio SEPA 10/11 Em andamento 

4. Criação do GT para estudar a “Lei de Licencimanto Ambiental do Agronegócio” CT  Em andamento 

 


