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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DA PRODUÇÃO ORGÂNICA EM SANTA 
CATARINA 

Aos 9 (nove) dias do mês de setembro de 2016 (dois mil e dezesseis), às 9:00h 

(nove 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 participação dos assinantes da lista de presença anexa. 

Abrindo os trabalhos, o coordenador da CPOrg/SC, Nelson Jacomel Junior, deu 

boas vindas a todos e propôs uma auto apresentação dos participantes, o que 

ocorreu em seguida. A seguir, com base em uma proposta de pauta anteriormente 

encaminhada, discutiu-se a agenda do dia, que foi aprovada. Passou-se à palestra 

do Prof. Paul Richard M. Miller, do Centro de Ciências Agrárias da Universidade 

Federal de Santa Catarina, a respeito de aspectos da utilização de composto 

oriundo de resíduos urbanos na produção orgânica. Foram abordados situações de 

risco para o consumidor em virtude de possíveis contaminações do composto por 

microrganismos patogênicos indesejáveis, sendo apresentado o método UFSC de 

compostagem com pilha estática como uma forma de minimização dos riscos da 

presença destes microrganismos. O professor ainda ressaltou que a proibição da 

utilização de composto de resíduos orgânicos urbanos em hortaliças é descabida, e 

a titulo de comparação, apontou para frente a os riscos que representa a utilização 

de camas de criação intensiva de animais que contêm microorganismos 

patogênicos e metais pesados. Alertou para os riscos da utilização de material 

oriundo de biodigestores, já que o processo anaeróbio de decomposição não inativa 

os microorganismos patogênicos. Ao longo da apresentação houve colocações 

sobre os riscos do processo de “apodrecimento” dos resíduos que ocorre nas 

propriedades rurais devido à dificuldade de mão de obra para gerir adequadamente 

o processo de compostagem. Também foi destacada a necessidade de uma maior 

atenção das certificadoras por auditoria e participativas com relação ao composto 

oriundo de unidades de produção animal intensiva. Foi deliberado pela constituição 

de um grupo de trabalho para discutir o assunto e propor eventual mudança na 

normatização federal que rege a questão da utilização de material oriundo de 
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resíduos orgânicos urbanos na produção orgânica, ficando constituído pelos 

membros Eduardo Antônio Ribas Amaral, Breno Henrique Búrigo e Mário 

Veríssimo, sendo convidados o Prof. Paul Richard M. Miller e a sra. Elisabeth Bunn, 

que se reunirão no dia 16 (dezesseis) de setembro próximo para dar andamento 

aos trabalhos; outros interessados podem integrar o grupo. Como local para a 

reunião, ficaram antecipadamente mapeados a Secretaria de Estado da Agricultura 

e da Pesca e a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa 

Catarina - CIDASC, a se verificar a disponibilidade de espaço para realização da 

atividade. Como ponto de pauta seguinte, abordou-se a problemática da falta de 

disponibilidade de sementes orgânicas para atender ao disposto na Instrução 

Normativa nº 38/2011. Francys lembrou que as Comissões da Produção Orgânica 

deverão elaborar listas com as espécies para as quais há disponibilidade de 

sementes orgânicas, por estado, a partir do ano que vem. Eduardo abordou as 

diferentes interpretações do Art. 8º da IN nº 38/2011, que ainda suscita dúvidas. Foi 

sugerido por Mário Veríssimo um convite para a APROSESC, para participar na 

discussão a respeito das sementes na CPOrg/SC. O grupo de trabalho 

anteriormente constituído para elaboração de proposta de mudança na norma, 

constituído por Nelson Jacomel Junior, Eduardo Antônio Ribas Amaral, Antônio 

Santos e Francys Luiz marcou reunião para o dia 12 (doze) de setembro de 2016, 

às 16:00 (dezesseis) horas, na sede da ABDSul. O assunto seguinte, de discussão 

e aprovação do Regimento Interno da CPOrg/SC, ficou prejudicado pela ausência 

justificada por motivos de força maior do membro Dante Daniel Dauer, que tem a 

compilação dos trabalhos anteriormente realizados, com a sistematização das 

sugestões dos membros da Comissão, ficando este assunto para a reunião 

seguinte. Como próximo ponto de pauta, discutiu-se 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. Foi feito relato por Mario Veríssimo da morte de 2,5 milhões de 

abelhas nos Estados Unidos da América. Ele também relatou, para o caso do Brasil, 

haver sido determinada a proibição da estocagem, comércio e uso da parationa 

metílica, cujos estoques deverão ser recolhidos para destruição pelas empresas 



       Comissão da Produção Orgânica de Santa Catarina  
          CPOrg/SC 

 

	   3	  

responsáveis, sendo que informações a este respeito estão no site da CIDASC. 

Foram levantadas ações da CPOrg SC para a comunicação que foram deliberadas 

em reuniões anteriores, sendo debatida a efetividade destas ações. Letícia Weigert 

informou que já foi criada a página do facebook da Comissão e sugeriu a 

elaboração de um plano de comunicação que viria evitar que as ações de ficassem 

dispersas, sem atingir o público alvo. Foi aprovada a constituição de um Grupo para 

tanto, sob coordenação de Letícia, visando elaborar a estratégia de comunicação da 

divulgação da produção orgânica com os meios disponíveis. Ficaram como 

voluntários para compor o grupo, portanto, Letícia Weigert, Eliana Cantu, Elisabeth 

Bunn, Mario Veríssimo e Nelson. Foi informado ainda que Francisco A. Powell Van 

de Casteele teria reunião na sede da EPAGRI com o Diretor de Extensão, Paulo 

Arruda, além da Gerente de Extensão, Edilene, e a Assessoria Jurídica para dirimir 

questões sobre declaração para derrogação do período de conversão para os 

sistemas de produção orgânica naquela condição, elaborada por extensionistas da 

empresa, principalmente para membros de Organizações de Controle Social - OCS. 

Foi deliberado que se aproveitasse a ocasião para verificar a possibilidade de 

solicitar o apoio da EPAGRI na elaboração e difusão de matérias de interesse da 

CPOrg/SC, utilizando-se a estrutura de estúdios e da própria rádio da EPAGRI. Foi 

aventada a possibilidade de legislação suplementar de municípios e do estado para 

restringir o uso de agrotóxicos em suas áreas territoriais, desde que esta legislação 

não contrarie o estabelecido em leis superiores e que seja mais restritiva que estas. 

Foi levantado o assunto do uso de produtos domissanitários com o mesmo princípio 

ativo dos agrotóxicos, com uso disseminado nas cidades e sem obrigatoriedade de 

registro junto aos órgãos de fiscalização. Os membros Nelson e Mário ficaram como 

responsáveis por desenvolver uma forma de difundir campanha de esclarecimento 

junto às Vigilâncias Sanitárias de Santa Catarina, para fazer chegar à sociedade 

alguma forma de ação educativa que deixe claro os riscos do uso destes produtos. 

No item relacionado com a rede de pessoas que auxiliariam na elaboração e 

comentários junto a publicação de matérias no site da CPOrg. Nelson informou que 

atualmente Paulo Tagliari, Dante, Nelson, Francisco, Letícia e Eduardo recebem as 

propostas de assuntos a publicar e, quando possível, fazem algum comentário. 
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Nelson solicitou que mais pessoas se voluntariassem para ampliar a rede de 

contribuidores. Quanto ao encaminhamento de ofício à FATMA, relativo à produção 

orgânicos no entorno dos parques e Unidades de Conservação, foi enviado ofício 

em 6 de setembro de 2016, propondo que a FATMA estimule o cultivo de orgânicos 

nos estabelecimentos rurais nestes locais e solicitando o agendamento de uma 

reunião com a finalidade de tratar deste assunto. O item seguinte foi o 

encaminhamento proposto por Eliana Cantu na reunião anterior, referente à 

inclusão de produtor na Produção Orgânica, a partir de suas dificuldades de 

logística e de documentação foi abordado em seguida. Eliana comentou que muitos 

produtores querem passar a produzir de forma sustentável e orgânica, não o 

fazendo porque não conseguem vencer estas barreiras. Comentou-se também 

sobre o cenário na EPAGRI sobre produção orgânica, que atualmente não tem uma 

estrutura específica para esta atividade, adotando a sustentabilidade de forma 

transversal em seus projetos. A membro Rosa Silveira, do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA, relatou as dificuldades enfrentadas pela 

Assistência Técnica nos assentamentos prestada pelos contratados por meio dos 

editais do órgão, que estariam com seus contratos sendo rescindidos ainda este 

ano, mesmo com a possibilidade de prorrogação até final de 2017. Citou ainda que 

os recursos do INCRA para Assistência Técnica e Extensão Rural estão em vias de 

ser direcionados para a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

– ANATER, e seriam redistribuídos para os estados que possuem estrutura de 

ATER oficial, como as EMATERs, colocando em situação difícil os estados que não 

têm Emater e o atendimento aos assentados da reforma agrária. Debatido o item, 

foi deliberada a constituição de um grupo com a finalidade de fazer oficio(s) para as 

entidades de governo nos níveis municipal estadual e federal; o grupo é constituído 

pelo Nelson preparar Rosa, Nelson, Eliana, Eduardo, Paulo. Foi informado que o 

ofício destinado à Associação Catarinense de Supermercadistas – ACATS, 

abordando a Certificação EurepGAP e Produção Integrada Agropecuária, está 

pendente, uma vez que se está revisando o texto que Marcelo, da BCS Brasil 

produziu. O item seguinte a ser abordado foi a falta de divulgação dos resultados do 

Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA), sendo que 
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não estão disponíveis relatórios depois do ano de 2012, o que prejudica as ações 

da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca que necessitam destas 

informações. Após discussão, encaminhou-se que Eliana fará contato com a 

Vigilância Sanitária estadual para tomar conhecimento do motivo da não divulgação 

dos dados a partir de 2013, retornando à CPOrg/SC esta informação para que 

sejam realizadas ações para obter esta divulgação. O assunto seguinte a ser 

tratado foi a listagem dos produtores de orgânicos em Santa Catarina, levantamento 

coordenado por Paulo Tagliari. Letícia informou que buscou junto à Paripassu o 

quantitativo de produtores de orgânicos que também fazem a rastreabilidade pela 

empresa, mas que o número não é significativo. Como encaminhamento, ficou 

decidido que Paulo encaminhará as informações já disponíveis para Dante incluir na 

página, com um acréscimo de informações a serem fornecidas pela Rosa (INCRA) 

sobre a produção de orgânicos nos assentamentos de Santa Catarina. Foi 

deliberado que a próxima reunião ocorrerá no dia 14 (catorze) de outubro de 2016, 

às 14:00h (catorze horas), no Bloco R da Superintendência Federal de Agricultura 

em Santa Catarina. Nada mais havendo a tratar, foi deliberado pelo encerramento 

da reunião sem retorno à tarde, como anteriormente planejado, e o coordenador 

encerrou a reunião às 13:15h (treze horas e quinze minutos), sendo que a ata será 

encaminhada por via eletrônica aos presentes para eventuais observações e 

aprovação na próxima reunião. 

 


