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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DA PRODUÇÃO ORGÂNICA EM 

SANTA CATARINA 
 
 
Aos 13 (treze) dias do mês de maio 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 os interessados, 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 
encaminhou o debate para o primeiro assunto da pauta, a Semana do 
Alimento Orgânico. Foi apresentado aos presentes a proposta do grupo de 
trabalho que discutiu as atividades para a semana que era realização de 
ações em feiras orgânicas de Florianópolis com a presença da artista 
Karina Signor que faz a personagem Recicleide e produção de vídeos para 
serem disponibilizados nas redes sociais e doados para escolas estaduais 
e municipais (na forma de DVD). Seriam produzidos folders e camisetas 
para serem utilizados pelos membros da CPOrg que participassem das 
ações. Os membros da CPOrg aprovaram a proposta e as representantes 
da Secretaria de Estado da Educação/SED sugeriram a realização de 
reunião para viabilizar outras ações nas escolas. Na sequência foi debatida 
a página da CPOrg/SC na internet. Ricardo Bernardes/MAPA sugeriu a 
formação de uma rede de pessoas que contribuiriam no envio de artigos e 
que poderiam também fazer comentários sobre os artigos diversos que tem 
sido colocados na página. Os presentes concordaram com a proposta. 
Leticia Weigert/Rancho Ecofrutícola informou que criou página no 
Facebook da CPOrg/SC. Nelson demandou a Ricardo a elaboração de 
uma lista de correios para que as informações da comissão pudessem ser 
repassadas para outros interessados. Na sequência dos trabalhos foi 
discutido o item de pauta referente a demanda da CPOrg encaminhada em 
06/04/2016 para que fosse exposto pelos representantes da 
Superintendência do MAPA em SC o processo já encerrado contra o sr. 
Mauro Schorr. Eduardo/MAPA apresentou o processo referente a auto de 
infração contra Mauro Schorr em 2015 por comercializar como orgânicos 
produtos não certificados. O infrator recebeu multa no valor de R$ 5.000,00 
que já pagou. Cópia do processo foi encaminhado para o Ministério Público 
Estadual tomar providências com relação ao crime cometido contra o 
consumidor. Segundo Eduardo a Dra. Greicia Malheiros, Coordenadora do 
Centro de Apoio Operacional do Consumidor/CCO, informou que o 
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processo está com a Promotoria da Saúde de Florianópolis. Eduardo 
informou ainda que foram lavrados mais dois autos de infração contra o sr. 
Mauro Schorr, um após a reportagem do Fantástico e outro quando os 
membros da CPOrg denunciaram o retorno dele para a feira da UFSC. Na 
oportunidade foi constatado que ele continuava vendendo hortigranjeiros 
alegando serem orgânicos e agroecológicos. Foi discutido sobre a 
dificuldade existente para retirá-lo da feira da reitoria da UFSC já que é um 
espaço administrado pela universidade que o autorizou a lá instalar barraca 
de feira. Foi definido que a Comissão enviaria ofício para a Reitoria da 
universidade solicitando a tomada de providências. O item seguinte da 
pauta tratava sobre demanda apresentada pela ABD-Sul para a 
Superintendência do MAPA em SC solicitando interlocução da SFA-SC 
com a Vigilância Sanitária para equacionar dificuldades que empresas de 
processamento de orgânicos tem para conseguir o alvará sanitário. Foi 
debatido que um dos maiores problemas tem sido a posição de vigilâncias 
municipais da obrigatoriedade de aplicação de produtos sintéticos para 
controle de pragas. Letícia/Rancho Ecofrutícola comentou que conseguiu o 
alvará sanitário demonstrando ter procedimentos que permitem não utilizar 
controle de pragas com produtos químicos. Helena Hoffmann/Secretaria de 
Estado da Saúde informou que a norma estadual (Decreto nº 31.455/87) 
obriga a desinsetização e desratização periódica dos estabelecimentos. Na 
inspeção para concessão de alvará sanitário há também a norma federal e 
mais recente - Resolução da Diretoria Colegiada/RDC da ANVISA nº 
275/2002 que estabelece o controle integrado de pragas. Com base nesta 
norma a empresa pode evitar a aplicação de produtos químicos desde que 
comprove ter procedimentos para evitar riscos. Francisco e Eduardo/MAPA 
lembraram que, apesar de ter sido produzida uma Instrução Normativa 
Conjunta Ministério da Saúde/MAPA, uma significativa parcela das 
vigilâncias municipais desconhece até hoje seu conteúdo. Helena 
questionou se o certificado é concedido para o estabelecimento ou para o 
processo. Comentou que para a produção de alimentos processados não 
existe certificação de produção. A competência da fiscalização de 
alimentos é da Saúde. Quando é feita a inspeção de estabelecimento para 
liberação de Alvará Sanitário são verificados os regulamentos da saúde. 
No seu entender caberia a certificação somente para os produtos primários 
e não para o processamento. Após debate ficou esclarecido que o 
certificado concedido sai em nome do estabelecimento, mas o que é 
certificável é o produto, sendo que o escopo de certificação é o 
processamento de produtos orgânicos. As normas da saúde devem ser 
cumpridas, assim como a norma assinada em conjunto com o MAPA. 
Questionou-se a dificuldade de se encontrar empresa autorizada para 
aplicar produtos biológicos para controle de pragas. Foi esclarecido que a 
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empresa para aplicar os produtos deveria ter alvará sanitário, responsável 
técnico e utilizar produtos registrados para tal. Definiu-se que a CPOrg 
demandaria da SFA-SC a aproximação com as vigilâncias necessárias 
para debater a questão. No item de pauta seguinte foi apresentado por 
Paulo Tagliari/DECONOR a situação do levantamento das entidades 
(associações, cooperativas, grupos informais) que atuam na produção de 
orgânicos em Santa Catarina. Paulo esclareceu que o objetivo do 
levantamento é identificar as entidades que congregam produtores, ter o 
contato delas para enviar e-mails sobre ações e informações da CPOrg/SC 
e ter dados do que é produzido por cada entidade. Kamilly/ECOCERT 
informou que enviou a listagem dos projetos certificados pela Ecocert 
enquanto que Danilo Grapiúna/CUGNIER enviou os dados do Cadastro 
Nacional dos Produtores Orgânicos existentes no sítio do MAPA. As 
informações no cadastro nacional são limitadas não constando, na maioria 
dos casos, a listagem dos produtos certificados. Eduardo/MAPA comentou 
que a alimentação dos dados cabe às certificadoras, OPACs e 
Superintendências do MAPA (para OCS), mas o sistema SigOrgWeb 
apresenta uma série de dificuldades práticas que dificultam a inserção das 
informações com agilidade. Para tentar equacionar o problema está em 
licitação uma atualização do sistema. No encaminhamento, foi delegado a 
Paulo Tagliari/DECONOR e Edson Dequadra (ALESC) a elaboração de 
ofício para ser encaminhado à Secretaria da Agricultura, solicitando a 
realização de levantamento nos moldes do Levantamento Agropecuário 
Catarinense, realizado em 2003. O sexto item da pauta tratava sobre as 
ações realizadas pelos Grupos de Trabalho estabelecidos na reunião de 
04/04/2016. Marcelo/BCS informou que havia enviado ofício para 
supermercadistas sobre a importância da valorização de produtos oriundos 
da produção integrada e voltou a demandar da comissão um 
posicionamento sobre o assunto já que um crescente envolvimento de 
produtores na produção integrada auxiliaria a produção orgânica uma vez 
que os produtores passam a adotar princípios de rastreabilidade, respeito a 
diversos aspectos da legislação ambiental e trabalhista. Durante o debate 
levantou-se  que um dos grandes entraves da produção orgânica é o 
grande conjunto de controles, restrições e precauções que o produtor 
orgânico tem que tomar ao passo que o produtor convencional no Brasil 
geralmente sofre um mínimo de controles e adota práticas totalmente 
inadequadas na aplicação de agrotóxicos. Comentou-se que muitas vezes 
produtores em processo de conversão para o sistema orgânico desistem 
ao verem a grande diferença de controles entre o convencional e o 
orgânico. A valorização e ampliação da produção integrada traria uma 
grande vantagem pois os produtores passariam a adotar boas práticas e 
controles que, para passar para a produção orgânica seria muito mais 
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simples. Eduardo/MAPA lembrou a ação do Ministério Público e da 
CIDASC com análise de produtos convencionais e punição de produtores 
cujos produtos apresentavam níveis acima do limite ou presença de 
produtos proibidos representou uma grande mudança em SC. Destacou-
se, ainda, que osTermos de Ajustamento de Conduta do Ministério Público 
celebrados com os produtores que apresentaram irregularidades tem 
determinado que estes passem a adotar os princípios da produção 
integrada. Decidiu-se que a CPOrg/SC iria enviar ofício para os 
supermercadistas solicitando que na aquisição dos produtos convencionais 
sejam priorizados aqueles oriundos da produção integrada. No item sete 
Antônio Santos/ECOVIDA informou que conversou com o representante da 
região Sul na STPOrg, Zumbi, e que esse o demandou de ser seu 
suplente. Representantes da Ecovida apoiaram tal decisão. Antônio pediu 
apoio da CPOrg/SC e a decisão dos presentes foi de apoiá-lo. No item 
oitavo, que tratava sobre o volume da produção orgânica em Santa 
Catarina debateu-se sobre a dificuldade na obtenção de dados confiáveis. 
Letícia/Rancho Ecofrutícola ficou de levantar algumas informações para 
trazer à próxima reunião. No item nono da pauta debateu-se sobre 
educação e alimentação orgânica. Secretaria de Estado da Educação 
detalhou os procedimentos de compra e informou que muitas vezes a 
licitação feita para atender as regras para utilização dos recursos do FNDE 
(aquisição preferencial de 30% de alimentos orgânicos) acabou deserta 
como foi o caso da compra de arroz orgânico. Ao longo do debate 
levantou-se a necessidade de uma divulgação melhor das propostas de 
compra para evitar não apareçam proponentes na licitação. O grupo ainda 
concluiu que é necessário trabalhar com as esferas governamentais para 
chegar a 100% de alimentação orgânica nas escolas. No item dez da pauta 
foi discutido a questão das feiras e da produção orgânica em Florianópolis. 
Na discussão levantou-se a questão que, apesar da feira no centro de 
Florianópolis (projeto “Viva a Cidade”) contar com grande apoio e estar 
sendo bem conduzida, a Ecofeira da Lagoa da Conceição está sendo 
prejudicada por ações da prefeitura. A proibição de estacionamento de 
veículos em grande parte da área da praça tem reduzido o movimento da 
feira, que ocorre aos sábado. Destacou-se que a Ecofeira completa 20 
anos de existência e nunca esteve tão fragilizada. Há produtores históricos, 
como Glaico Sell, falando em desistir de ir lá. O debate resultou na 
intenção de acionar a prefeitura municipal para a realização de um 
programa de estímulo aos agricultores da ilha e de estímulo para as 
demais feiras, não somente a feira do projeto “Viva a Cidade”. O décimo 
primeiro item da pauta foi na mesma linha de ação: foi proposto que a 
Fundação do Meio Ambiente/FATMA estimule o cultivo orgânico no entorno 
das unidades de conservação estaduais (parques, reservas biológicas, 
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estações ecológicas). Nelson Jacomel Júnior/ABD-Sul ficou de enviar 
rascunho de ofício para Cintia Uller e Rogério de Castro/FATMA avaliarem. 
No último item discutido Eliana Cantu/Secretaria de Estado da Agricultura e 
Pesca relatou a importância das ações do Fórum Catarinense de Combate 
aos Agrotóxicos e Transgênicos/FCIAT e demandou uma maior 
participação dos membros oficiais. Eliana ficou encarregada de fazer um 
levantamento sobre o Programa PARA da ANVISA e informar a todos por 
correio eletrônico para uma avaliação na próxima reunião. 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 
para sua aprovação em próxima Assembleia. 
 


