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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DA PRODUÇÃO ORGÂNICA EM 

SANTA CATARINA 
 
Aos 8 (oito) dias do mês de julho de 2016 (dois mil e dezesseis), às 14:00h 
(catorze horas), na sala de reuniões do Bloco R, da Superintendência 
Federal de Agricultura em Santa Catarina, reuniu-se a Comissão da 
Produção Orgânica  em Santa Catarina, com a presença dos assinantes da 
lista de presença anexa. Abrindo os trabalhos, o coordenador substituto da 
CPOrg/SC, Antonio Augusto Mendes dos Santos, deu boas vindas a todos 
propôs uma auto apresentação dos participantes, o que ocorreu em 
seguida. A seguir, com base em uma proposta de pauta anteriormente 
encaminhada por mensagem  pelo coordenador Nelson Jacomel Junior 
passou-se a discutir a pauta, separando pontos que poderiam ser tratados 
como informes, separando-os daqueles que seriam passives de debate e 
encaminhamentos decorrentes. A pauta foi aprovada no novo formato, 
seguindo-se a discussão ponto a ponto, sendo que o primeiro a ser 
abordado foi a questão dos agrotóxicos: análise dos membros da 
CPOrg/SC sobre iniciativas a serem tomadas como estratégia política e de 
execução para estimular a redução até o banimento em Santa Catarina. 
Iniciando-se pela discussão do cenário atual, Helena, representante da 
Vigilância Sanitária estadual alertou que não foram realizadas coletas do 
PARA este ano ainda, devido a situação de instabilidade do Governo 
Federal. Explicou o procedimento habitualmente adotado em Santa 
Catarina, com instauração de processo administrativo contra o 
supermercado e distribuidora quando ocorrem não conformidades, 
verificando-se a origem dos produtos através da rastreabilidade, 
mencionando cerca de 150 intimações já feitas. Mencionou, ainda, a 
assinatura de Portaria Conjunta nº 459/16, da autoria das Secretarias de 
Estado da Saúde e da Agricultura e da Pesca, tornando obrigatória a 
rastreabilidade dos produtos agropecuários. O representante da FETAESC, 
Alexandre, lembrou a necessidade de haver assistência técnica de melhor 
qualidade no campo para o produtor rural, ao que a Vigilância Sanitária 
aduziu que também esta necessitaria de melhor estrutura. O representante 
do CEPAGRO, Francys, lembrou a possível descontinuação do 
monitoramento da presença de resíduos de agrotóxicos nos produtos 
orgânicos, com o fim do SC Rural. O representante da CIDASC, Mário, 
esclareceu que há um novo decreto estadual para permitir o controle dos 
agrotóxicos, tendo sua rastreabilidade ligada à emissão on-line do 
receituário agronômico, como no Paraná. O atual programa de 
monitoramento tem se revelado de extrema importância para demonstrar a 
confiabilidade dos produtos orgânicos (menos de 5% de não 



      Comissão da Produção Orgânica de Santa Catarina 
CPOrg/SC 

 2 

conformidades nas análises) e foi prorrogado até o final do ano, sendo que 
não há certeza para 2017, uma vez que a contratação de programas com 
entidades do exterior depende de aval do Ministério da Fazenda. Lembrou-
se da possibilidade de obter recursos junto ao Fundo de Recuperação de 
Bens Lesados ou mediante convênio com o Mapa. O PASR – Programa 
Alimento Sem Risco continua em execução em convênio com o Ministério 
Público de Santa Catarina, para onde vão os resultados com problemas, 
para celebração de Termos de Ajustamento de Conduta no âmbito daquele 
órgão. Após as discussões, foram aprovados alguns encaminhamentos: (i) 
dar divulgação ao novo Decreto Estadual e à Portaria Conjunta; (ii) gravar 
spots ou CDs da ações da CPOrg/SC para divulgação em rádios 
comunitárias e outros canais, como a Assembleia Legislativa do Estado de 
Santa Catarina, Universidades, rádio da Epagri e outros, podendo também 
ser elaboradas cartilhas para distribuição nas escolas. O coordenador 
Antonio ficou responsável por fazer contato com a ARCOS, que congrega 
as rádios comunitárias, para início do processo e (iii) divulgar manifestação 
da CPOrg/SC, por meio de nota de alerta, repúdio ou outro meio, contra a 
pulverização aérea de inseticidas em áreas urbanas para controle dos 
mosquitos vetores de dengue e outras doenças. Em seguida, discutiu-se a 
divulgação das ações da CPOrg/SC, decidindo-se por manter os meios já 
implementados, como o site e a lista de e-mails. A página do facebook 
seria criada pela Letícia, sendo que pela sua ausência nesta reunião item 
ficou prejudicado. Quanto aos assuntos levantados na pauta proposta 
como “dispor autores” e “rede de contribuidores”, foi deliberado que será 
criado grupo, com ao menos 3 pessoas, para revisar, com agilidade, as 
matérias que envolvem a CPOrg/SC, antes de sua divulgação externa ou 
no site da própria. Passando-se ao item seguinte: “caso venda ilícita de 
orgânico: consulta ao MP sobre providências”, ficou decidido que a 
CPOrg/SC encaminhará consulta ao MP/SC referente aos processos já 
encaminhados para este órgão. No ponto de pauta seguinte, abordou-se a 
questão da exigência de várias Vigilâncias Sanitárias municipais para que 
sejam efetuados tratamentos de desinsetização e desratização com 
produtos convencionais, o que não é permitido pela legislação da produção 
orgânica. Houve debate a respeito do assunto, não se chegando a 
consenso nesta ocasião. O representante da Cugnier, Dante, propôs que 
fosse conseguido consenso após encaminhamento de mais informações à 
Vigilância Sanitária, tarefa por ele assumida, sendo possível a realização 
de um seminário futuramente para dirimir todas as dúvidas e esclarecer os 
posicionamentos referentes ao assunto. Em seguida, foram verificados os 
resultados obtidos pelos grupos de trabalho formados para a execução de 
tarefas específicas, sendo que surgiram as seguintes manifestações: (i) o 
grupo de trabalho referente à EurepGAP (introdução de boas práticas na 
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produção) reiterou, por meio de Marcelo Farias, que estava pendente a 
elaboração de ofício para a Associação Catarinense de Supermercadistas 
– ACATS, nos termos deliberados em reunião anterior. Aproveitando a 
ocasião, Antônio Carlos Pias de Castro, Chefe Substituto da DPDAG/SFA-
SC, informou sobre a aproximação das áreas de Produção Integrada 
Agropecuária e Produção Orgânica no âmbito do DEPROS (Mapa), 
ressaltando a participação conjunta das duas áreas na EXPOSUPER, 
evento promovido pela ACATS. Abordou, ainda, a realização de curso de 
Educação a Distância sobre Produção Integrada pela Universidade Federal 
de Santa Catarina; (ii) o GT para discutir a questão das sementes e mudas 
para a Produção Orgânica informou que estava em elaboração ofício para 
envio ao Ministério do Desenvolvimento Agrário; (iii) o grupo de finanças 
informou não ter se reunido para avançar nas propostas de custear os 
gastos da CPOrg/SC, sendo que se discutiu a existência de recursos que 
sobraram da Semana do Alimento Orgânico, que poderão ser utilizados 
para atividades de promoção da Produção Orgânica, colocando-se a 
proposta de envio de e-mail para todos os membros para coletar sugestões 
sobre atividades que possam ser custeadas, como a confecção de 
banners, publicações ou vídeos de divulgação; foram ainda abordadas a 
necessidade de aprovação e formalização do Regimento Interno, a 
atualização da nominata dos membros da CPOrg/SC, com sua posterior 
publicação, além do encaminhamento da aprovação da indicação do 
Antônio para suplência na Subcomissão Temática da Produção Orgânica – 
STPOrg, a ser verificada com o Nelson. A reunião prosseguiu com a 
manifestação sobre credenciamento Kiwa-BCS Brazil, como parte do 
processo de credenciamento da certificadora. Após debate, a manifestação 
foi favorável à continuação do processo, uma vez que não era do 
conhecimento de nenhum dos membros presentes da CPOrg/SC qualquer 
fato desabonador em relação à empresa. Houve uma abstenção anotada 
em função da opinião da representante da Secretaria de Estado e da 
Pesca/SC, que optou por não adotar o posicionamento da maioria, em 
função de alegar o desconhecimento da atuação da Kiwa-BCS Brazil, 
deixando expressa a necessidade de que, em ocasiões semelhantes que 
possam ocorrer futuramente, este tipo de consulta à Comissão seja 
informada previamente aos membros da CPOrg, para que estes possam 
fazer alguma pesquisa sobre o tema, caso desejado. Como último item de 
pauta, foram abordados os informes: (i) em relação ao levantamento da 
produção orgânica em Santa Catarina, há alguns dados compilados pelo 
Paulo Tagliari, complementados por informações trazidas pela Kamilly. 
Ainda está pendente elaboração de ofício para a Epagri, para conseguir 
mais informações; (ii) em virtude da ausência da representação da 
Secretaria de Estado da Educação, considerou-se prejudicada a 
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apreciação do tema relacionado às compras institucionais para a 
alimentação escolar, conforme constava na pauta proposta; (iii) outros 
assuntos ainda em pendência foram a elaboração de ofício para a 
Prefeitura Municipal de Florianópolis no que se refere à Produção Orgânica 
local e para a FATMA, para a promoção da Produção Orgânica no entorno 
de parques e Unidades de Conservação; (iv) Eliana Cantu sugeriu a 
inclusão na pauta de próxima reunião a questão da discussão da 
problemática da inclusão de produtor na Produção Orgânica, a partir de 
suas dificuldades de logística e de documentação. Nada mais havendo a 
tratar, o coordenador em exercício encerrou a reunião às 17:00h 
(dezessete horas), sendo que a ata será encaminhada por via eletrônica 
aos presentes para eventuais observações e aprovação na próxima 
reunião. 
 
 
 
 
 
 
 


