Memória de Reunião da Câmara Setorial de Hortaliças
DATA: 19/05/2011
LOCAL: Centro de Treinamento da EBDA - Salvador - BA.

PAUTA:
Definição do calendário de reuniões para 2011;
Inclusão de novos membros;
Discussão da atuação da Câmara para implementar os objetivos e metas propostos;
Informes e encaminhamentos.

ASSUNTOS DISCUTIDOS:
Organizar a agenda para garantir uma presença maior de membros nas
reuniões;
A próxima reunião da Câmara será realizada em Mucugê, durante um evento
dos bataticultores que será realizado na 1ª quinzena de julho/11, com data a
ser definida pelo Secretário Executivo;
A importância dos Bancos (Brasil e Nordeste) para a Câmara Setorial;
Incluir a Secretaria do Meio Ambiente - SEMA como membros da Câmara, pois
sua participação é de suma importância para a mesma;
Elaborar um Plano ou Programa de Hortaliças, com base no Planejamento
Estratégico da Câmara Setorial com a participação de todos os membros;
Convidar a ABASE, EBAL e SICM para participar das reuniões da Câmara;
Ficou deliberado para cada membro, entrar em contato com os pólos que têm
interesse em participar da Câmara Setorial;
O Sr. Mauro Fernandes, sugeriu a participação dos consumidores finais de
hortaliças na Câmara;
Há poucos membros ativos na Câmara e também pouca participação de
produtores de Mucugê e outros pólos de produção de hortaliças, a exemplo de
Mata de São João, Irecê e Jaguaquara.

Aceleração do processo sobre Análise de Resíduos pelo Laboratório da EBDA,
em Ondina, Salvador-Ba.
Identificar os problemas e encaminhar para o Presidente da Câmara para
resolução de entraves e obtenção de resultados.

ENCAMINHAMENTOS:
1. Ficou estabelecido que as próximas reuniões da Câmara serão em Salvador:
15 de setembro – SEAGRI – 9h.
29 de novembro – EBDA – 14h.
2. Visita Técnica na área da CEASA-CIA, dia 30/05/2011, para identificação dos
pontos de estrangulamento do setor. Este equipamento encontra-se
“engessado”, sem condições de construir galpão novo, sem que haja
licitação.
3. Ficou determinado que o secretário-executivo irá fazer os encaminhamentos
com as pendências e gargalos da Câmara Setorial de Hortaliças, juntamente
com seus membros, visando proceder às deliberações necessárias do setor.
4. Com a divisão de tarefas entre o grupo, ficaram estabelecidos os seguintes
itens a serem resolvidos:
a) Eurípedes – convidar a ABASE para participar da Câmara.
b) Evilásio – contato com a Associação de donas de casa de Salvador.
c) Keyla – checar vínculo do Mercado do Produtor de Juazeiro.
d) Keyla – possibilidade de incluir o IRPAA na Câmara.
e) Keyla – fazer articulação com cooperativa de Irecê para participação da
Câmara.
f) Nilton – possibilidade de incluir produtores da agricultura orgânica de
Mata de São João na Câmara.
g) Nilton – falar com Alírio (EBDA) para ver possibilidade de incluir
produtores de folhosas de Conceição do Jacuípe/Berimbau na Câmara.

