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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DA PRODUÇÃO ORGÂNICA EM 

SANTA CATARINA 
 
Aos 04 (quatro) dias do mês de fevereiro de 2016, às 14:00h (catorze 
horas), na sede da Superintendência Federal de Agricultura em Santa 
Catarina (Bloco R), situada na Rua João Grumiché, 117, Kobrasol, 
município de São José/SC, reuniram-se representantes de entidades 
governamentais e da sociedade civil (setor privado) que assinam lista de 
presença anexa, para participar de reunião da Comissão da Produção 
Orgânica de Santa Catarina (CPOrg-SC). Abrindo as atividades o 
Coordenador, Nelson Jacomel Júnior, deu boas vindas a todos e solicitou 
que cada proponente dos itens de pauta os apresentassem. Os dois 
primeiros itens foram Orçamento da CPOrg/SC e Semana do Alimento 
Orgânico. Eduardo A. R. Amaral (MAPA) informou que, dada a não 
oficialização da CPOrg/SC, havia elaborado uma proposta de orçamento 
para atender a demanda do MAPA referente ao Plano Operativo Anual. 
Foram previstos R$ 9.143,00 para atender 3 ações:  1)apoiar 
deslocamentos de alguns membros da CPOrg para participar de reuniões 
(pagamento de diárias e passagem aérea no valor R$ 3.520,50); 2) apoiar 
deslocamento de membros da comissão que atuariam no controle social 
das duas Organizações de Controle Social/OCS existentes no estado 
(pagamento de diárias e passagem aérea perfazendo R$ 4.176,00); 3) 
Realização de evento com objetivo de discutir a criação e 
acompanhamento de OCS no estado (valor de R$ 1.446,50). Eduardo 
informou que a Coordenação de Agroecologia/COAGRE do MAPA 
sinalizou com a possibilidade da CPOrg refazer o planejamento dos 
recursos já que ainda não foram gastos. Encaminhamentos: Foi 
constituído um grupo de trabalho para fazer a reprogramação dos valores 
constituídos por Eneide Schütz dos Santos (CONAB), Nelson Jacomel 
Júnior (ABD-Sul) e Eduardo Antônio Ribas Amaral (MAPA). No que diz 
respeito a Semana do Alimento Orgânico Eduardo informou que a 
COAGRE tem previsto R$ 10.000,00 para repassar ao estado, mas que é 
necessário o encaminhamento de propostas com custos e, de preferência, 
com parcerias para ampliar as fontes de recursos. Comentou que até é 
possível conseguir aumentar o valor a ser repassado, desde que existam 
propostas bem elaboradas. No debate que se seguiu foram apresentadas 
algumas ideias: 1) colocação de propaganda sobre os orgânicos em ônibus 
escolares; 2) realização de feira (opções: junto ao Parque do bairro de 
Coqueiros ou no “Open Shopping” do bairro Jurerê Internacional, ambos 
em Florianópolis); 3) realizar ação em uma feira já existente (feira da Lagoa 
da Conceição, Feira da Universidade Federal de Santa Catarina, Feira do 
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Centro de Ciências Agrárias, Feira do Largo da Alfândega, todas em 
Florianópolis); 4) Manter contato com os supermercadistas para realização 
de ações nas lojas; 5) aproveitar o caminhão escola do SENAC; 6) 
Envolver o projeto Mesa Brasil do SESC. Foi estabelecido grupo de 
trabalho para dar andamento ao planejamento da semana composto por 
Letícia Weigert (Rancho Ecofrutícola), Danilo Grapiúna (Cugnier) e Marcelo 
Farias (KIWA-BCS). No terceiro item de pauta Paulo Tagliari (DECONOR) 
apresentou proposta de se realizar levantamento da produção orgânica no 
estado. Lembrou trabalhos realizados como o levantamento agropecuário 
de Santa Catarina/LAC, coordenado pela CIDASC; o levantamento de 
produtores certificados realizado pelo CEPA/EPAGRI e o levantamento das 
feiras livres realizado pela EPAGRI. Paulo apresentou dados que 
necessitam serem atualizados e pediu auxílio de todos. Foi lembrado que 
podem auxiliar os dados existentes nas certificadoras e no Cadastro 
Nacional de Produtores Orgânicos existente no site do MAPA. Foi criado 
um grupo de trabalho para atualizar o levantamento composto por Kamilly 
(Ecocert), Danilo Grapiúna (Cugnier), Marcelo Farias (Kiwa-BCS) e Antonio 
Augusto (Ecovida). O quarto item da pauta foi apresentado por Marcelo 
Farias sobre realização de ação junto a supermercadistas para estimular a 
questão da rastreabilidade assim como divulgação dos produtos orgânicos. 
Foi levantado que um evento muito importante é a feira EXPOSUPER que 
se realizará no mês de junho em Joinville.  Antônio Carlos Pias de Castro 
(MAPA – chefe substituto da Divisão de Produção, Política e 
Desenvolvimento Agropecuário) informou que nos últimos anos o MAPA 
apoiou a feira e tinha stand onde eram colocados informações sobre 
produção integrada, indicação geográfica e produção orgânica, com foco 
na primeira já que os recursos eram oriundos do setor de produção 
integrada. Este ano, face a restrição de recursos dificilmente o MAPA 
apoiará o evento. Foram tomados os seguintes encaminhamentos: 
estabelecimento de grupo de trabalho composto por Paulo Tagliari 
(DECONOR), Alexandre Augusto Gomes (FETAESC), Vanessa Largura 
(UNITAGRI) e Marcelo Farias (KIWA-BCS). Outro item definido foi a 
necessidade de envio de ofício para ACATIS questionando por que alguns 
supermercados ainda não aderiram ao programa de rastreabilidade. 
Também foi definido que seria enviado ofício para Secretaria da Agricultura 
e MDA cobrando da necessidade de ações de ATER para capacitação 
voltada a agroecologia, além de destaque a manutenção da fiscalização da 
CIDASC. Definiu-se ainda demandar ao MAPA o estabelecimento do 
manual de boas práticas na produção orgânica conforme previsto pela 
legislação. No quinto item de pauta foi realizada atualização das 
discussões e ações do Fórum de Combate aos Efeitos dos Agrotóxicos e 
Transgênicos. Foi decidido que a CPOrg/SC vai solicitar da Promotoria 
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Pública (Ministério Público Estadual) a divulgação em mídia em nome do 
Fórum com informações sobre os problemas dos transgênicos conforme foi 
caracterizado em palestras articuladas pelo  Fórum. Ana Mitidiero (CRMV), 
Alexandre (FETAESC) e Danilo (CUGNIER) articularão o texto do 
documento. O sexto item de pauta foi Sementes Orgânicas: coordenado 
por Nelson Jacomel Júnior (ABD-Sul) com contribuição de Francys 
Pacheco (CEPAGRO). Foi debatido a necessidade de um mapeamento 
das sementes orgânicas no estado para que a CPOrg/SC possa atender o 
disposto na Instrução Normativa/IN MAPA  nº 17/2014 que estabelece a 
responsabilidade das CPOrgs realizarem levantamento anual para verificar 
a disponibilidade de sementes orgânicas ou não tratadas com agrotóxicos 
no mercado estadual. Se houver oferta suficiente de sementes orgânicas 
de determinada(s) espécie(s) ou variedade(s) a COAGRE poderá 
determinar o uso somente de sementes orgânicas ou não tratadas da(s) 
espécie(s) ou variedade(s) identificadas. Debateu-se ainda sobre a 
necessidade de reedição, pelo MDA, do edital sobre sementes. Já deveria 
ter sido reeditado, mas até o momento não há informações sobre o 
assunto. Ainda neste item de pauta foi comentado da necessidade de 
alteração da IN MAPA nº 38/2011 que trata da produção de sementes 
orgânicas. O texto atual da IN estabelece que para se obter semente 
orgânica é necessário plantar semente convencional e conduzi-la em 
sistema orgânico de produção. As sementes colhidas devem novamente 
ser conduzidas no sistema orgânico. Somente as sementes resultantes da 
segunda condução no sistema orgânico é que são consideradas orgânicas. 
Isso tem dificultado enormemente a produção de sementes já que 
sementes de hortaliças convencionais, por exemplo, são comercializadas 
já no final da vida útil como semente (categoria S1 ou S2) e se forem 
conduzidas da forma da IN 38 não poderão ser chamadas sementes pela 
legislação geral de sementes e mudas. Além é incoerência tratar de forma 
diferente o cultivo de produção de sementes já que a legislação da 
produção orgânica permite considerar orgânica uma planta anual que, 
apesar de oriunda de muda ou semente convencional, seja conduzida no 
sistema orgânico de produção. 

Encaminhamentos: 
• Enviar documento à COAGRE demandando revisão da IN das 

sementes. Elaboração por conta de Eduardo Amaral (MAPA), Nelson 
Jacomel Júnior (ABD-Sul) e Francys (CEPAGRO). 

• Encaminhar documento ao MDA solicitando a reedição da chamada 
pública para entidades de ATER para agricultores familiares, 
produtores de sementes crioulas e varietais. Elaboração por conta de 
Nelson (ABD-Sul) e Francys (CEPAGRO). 
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• Eduardo ficou de levantar informações junto ao setor de sementes do 
MAPA sobre a interface da legislação geral de sementes com a IN 
sobre sementes orgânicas e buscar informações junto ao MDA sobre 
possível reedição do edital sobre sementes. 

No sétimo item foi conversado sobre a necessidade de reestruturação e 
atualização permanente do sítio da CPOrg/SC, com definição de 
responsáveis, além da análise de viabilidade de outras mídias sociais. A 
discussão foi proposta e conduzida por Dante Dauer (CUGNIER). Foi de 
comum acordo que o site da CPOrg é uma ferramenta de grande 
importância para a comissão interagir com a sociedade. Conforme 
informação de Eduardo (MAPA) o criador do site, Ricardo Martins 
Bernardes da DPDAG/SFA-SC/MAPA, que não pode participar da reunião, 
tem todo o interesse em repassar senha e orientar quem se habilitar para 
gerir o sitio. 
Encaminhamento: ficou decidido que Dante Dauer (CUGNIER) faria a 
reestruturação e atualização do sitio da CPOrg a partir de contato com 
Ricardo Bernardes.  
O oitavo item da pauta tratava sobre o uso de composto doméstico na 
agricultura orgânica conforme proposta de Francys Pacheco (CEPAGRO). 
O assunto foi inicialmente discutido na CPOrg/SC em meados de 2015 e 
trata sobre a flexibilização da IN MAPA 46/2011, que foi alterada pela IN 
17/2014. Nas citadas normativas é proibida a utilização de composto 
oriundo da coleta de resíduos domésticos na produção de hortigranjeiros 
(não pode haver contato do composto com partes comestíveis da planta). 
Segundo comentários na reunião, na forma que está redigida a IN o 
produtor rural orgânico não pode utilizar os resíduos domésticos na sua 
compostagem. Francys informou que o CEPAGRO apresentou proposta 
objetivando liberar a utilização desde que o composto seja oriundo de 
coleta seletiva. Eduardo (MAPA) comentou que a intenção da IN foi evitar 
que composto oriundo  de resíduos urbanos que contivessem 
contaminantes fosse utilizado Relatou auditoria realizada sobre produtor 
orgânico situado no município de Biguaçu que era assistido por entidade 
voltada ao processo de compostagem. O produtor utilizava composto 
produzido pela COMCAP cuja elaboração havia sido orientada pelo 
CCA/UFSC e pela entidade anteriormente comentada. Na prática 
observou-se uma exportação de resíduos sólidos da área urbana para a 
rural. No composto havia plásticos de diversos tipos e até pilhas. Segundo 
Eduardo isso mostrou o risco que a má gestão da compostagem 
representa.  
Encaminhamentos: 
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• Demanda para a COAGRE para adequar a IN no sentido de rever a 
questão da compostagem de resíduos sólidos orgânicos oriundos de 
coleta seletiva. 

• Convidar prof Rick Miller (UFSC) e Marcos José de Abreu 
(CEPAGRO) para reunião de junho. 

•  Visitar COMCAP para debater a questão da compostagem de 
resíduos urbanos com o presidente da empresa Antonio Marius 
Bagnati. 

Ao final do debate sobre o item de pauta, Francieli Magri (Secretaria de 
Estado da Agricultura e da Pesca) solicitou uso da palavra, já que 
necessitava se ausentar da reunião. Informou sobre a intenção da 
Secretaria de reativar a Câmara de Orgânicos do Conselho Estadual de 
Desenvolvimento Rural – CEDERURAL e convidou as entidades da 
CPOrg/SC a comporem a Câmara. 
O item nono da pauta versava sobre envio para a COAGRE/MAPA de 
moção de apoio sobre o posicionamento da CPOrg/RS a favor da inclusão 
do extrato pirolenhoso na lista de substâncias para uso na agricultura 
orgânica. Em função do avançado da hora, do quórum que havia se 
reduzido significativamente e da ausência das entidades governamentais 
(maioria ainda não indicou representantes) foi decidido de demandar aos 
membros da comissão posicionamento por e-mail. 
O décimo item de pauta foi proposto por Paulo Tagliari (DECONOR) e 
tratou sobre capacitação no âmbito da CPOrg/SC. Paulo apresentou 
planilha com datas de cursos, capacitações e palestras programadas em 
agricultura orgânica. Foi solicitado aos presentes e será demandado aos 
demais membros da comissão o envio de informações relacionadas. 
O décimo primeiro item de pauta abordou o Projeto de Lei 3200/2015 -  
proposta de nova lei de agrotóxicos. A discussão foi conduzida por Nelson 
Jacomel Júnior (ABD-Sul). Foi informado que o projeto alterava a 
denominação de agrotóxicos para "defensivos fitossanitários" e que 
empregava conceitos da agroecologia para argumentar em favor da 
utilização de tais produtos na agricultura. Ao longo do debate surgiu a 
informação que o projeto, que seria de autoria do Senador Álvaro Dias, 
havia sido retirado. Apesar de tal definição o encaminhamento foi pelo 
envio de ofício para o Senador indicando a posição da comissão sobre o 
assunto.  
O décimo segundo item de pauta objetivava debater a Medida Provisória 
712/2016 que propõe a aplicação de agrotóxicos nas áreas urbanas. Em 
função do quórum limitado foi decidido que Nelson Jacomel Júnior (ABD-
Sul) e Paulo Tagliari (DECONOR) fariam um documento base para ser 
apresentado para os membros da CPOrg. 
O décimo terceiro e último item de pauta foi a definição das próximas 
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reuniões. Ficou encaminhado que as reuniões teriam caráter bimensal e 
ocorreriam nos meses de junho, agosto, outubro e dezembro 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e foi por mim, Eduardo 
Antônio Ribas Amaral, elaborada a presente ata, que será remetida por 
meio eletrônico aos assinantes da lista de presença para sua leitura e 
análise, e aprovação em próxima reunião. 
 
 


