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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DA PRODUÇÃO ORGÂNICA EM 
SANTA CATARINA 

 
Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de 2017, às 9:30h (nove  e trinta 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. Antes de iniciar a 
reunião o Secretário executivo Eduardo Amaral fez a leitura da ata da última reunião 
para aprovação. A ata foi aprovada pelos presentes. Na sequencia foram discutidas 
questões administrativas como a publicação da Portaria com a composição da 
Comissão e do Regimento Interno da CPOrg além da definição das datas das 
reuniões em 2017. Foram estabelecidas as seguintes datas para as reuniões 
ordinárias da CPOrg/SC: 19/05, 21/07, 22/09 e 17/11. Mário Veríssimo/Cidasc fez 
um breve relato sobre questionário “on line”  que tem por objetivo avaliar o 
pensamento da população sobre o programa de monitoramento de resíduos de 
agrotóxicos em produtos orgânicos. Informou que até o momento apenas 400 
pessoas responderam e a data limite foi prorrogada para possibilitar uma maior 
representatividade de respostas. Na sequencia Antônio Santos/Ecovida apresentou 
o trabalho da Rede SAFAS, que são sistemas agroflorestais com enfoque 
agroecológico. Baseado na diversidade de espécies o sistema objetiva a produção 
de alimentos para a subsistência das famílias com possibilidade de venda de 
excedentes. Houve recentemente uma reunião que contou com a presença de Cintia 
Uller, membro da CPOrg/SC pela Fatma. Foi realizada no município de Lapa/PR e 
teve a presença de representantes dos três estados do sul. Antônio solicitou apoio 
da CPOrg/SC na divulgação dos sistemas e em futuras ações. Encaminhamento: 
inserir a informação na página da CPOrg/SC. Dante se prontificou a fazê-lo. Dando 
continuidade aos assuntos da pauta Francisco/Mapa fez o relato sobre a reunião 
realizada na sede do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro entre membros da 
CPOrg (Francys/Cepagro, Cintia e Rogério/Fatma, Francisco e Eduardo/Mapa) com 
o Gerente de Unidades de Conservação e os chefes de diversas Unidades de 
Conservação administradas pela Fatma (Parque Estadual do Rio Canoas, Parque 
Estadual da Serra Furada, Reserva Biológica da Canela Preta, Parque Estadual da 
Serra do Tabuleiro, Parque Estadual do Acaraí). O objetivo da reunião foi dar 
sequência a proposta de incentivar o cultivo de orgânicos ao redor das Unidades de 
Conservação estaduais lançando mão de recursos como compensações ambientais, 
Fundo de Recuperação de Bens Lesados ou recursos federais via Termos de 
Execução Descentralizada entre o Mapa e outras entidades federais. Francisco 
ainda informou que no mês de julho os chefes das unidades apresentarão projetos 
com ações voltadas ao conhecimento da realidade dos proprietários vizinhos 
(questionários) e/ou ações voltadas ao estímulo da produção orgânica. No debate 
seguiu após a apresentação Alexandre/Fetaesc ressaltou que é fundamental a 
assistência técnica aos produtores para que a proposta tenha sucesso. Norbert/Incra 
comentou que no município de Caxias do Sul/RS a empresa municipal de águas 
criou um fundo para estimular a agricultura orgânica nas bacias de captação de 
água como forma de garantir a manutenção da qualidade da água. Eduardo/Mapa 
comentou que o ICMS Ecológico e o pagamento por serviços ambientais, o último 
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previsto no Código Ambiental de Santa Catarina poderiam direcionar recursos para a 
agricultura orgânica. Encaminhamentos: foi criado um Grupo de Trabalho 
composto por Nelson/ABDSul, Norbert/Incra e Eduardo/Mapa para a elaboração de 
ofícios a serem encaminhados aos deputados, à Fatma, a Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico Sustentável e ao Governador do Estado de Santa 
Catarina. O item seguinte de pauta foi a reunião por videoconferência entre os 
coordenadores e secretários das 3 CPOrgs do Sul que ocorrerá no dia 07/04. 
Eduardo informou que na superintendência do Mapa terá um ponto para 
recebimento da videoconferência e convidou os presentes para participar. Um dos 
itens de pauta é a questão das sementes e solicitou-se a indicação de outros 
assuntos. Dante/Cugnier lembrou da indicação de Antônio Augusto/Ecovida para a 
suplência da região sul na STPorg. Na sequencia foi discutida a Semana do 
Alimento Orgânico de 2017. O Grupo de trabalho, composto por Letícia/Rancho 
Ecofruticola, Kamilly/Ecocert, Deise/Kiwa BCS, Dante/Cugnier, Mário 
Veríssimo/Cidasc e Eduardo/Mapa, apresentou a proposta de Plano de Trabalho 
que necessitava ser enviado até o final da tarde para a Coordenação de 
Agroecologia. Os presentes concordaram com a realização de ações nas feiras e 
locais públicos durante o período de 29 de maio a 04 de junho utilizando veículo 
‘van’ da superintendência do Mapa / Sfa-SC adaptado para ser utilizado em eventos. 
Também concordaram com a realização de visitas de consumidores em 
propriedades orgânicas no período de 15 de maio a 02 de junho. A Sfa-SC dispõe 
de van e microônibus e, desde que agendado com antecedência, pode viabilizar o 
transporte dos consumidores. Caberia às entidades da CPOrg a indicação/escolha 
dos visitantes. Quanto aos locais a visitar Paulo Tagliari/Deconor sugeriu 
propriedade em Ratones, Florianópolis que além de sistema agroflorestal e 
produção de hortigranjeiros onde estão instalados meliponários. Antônio 
Augusto/Ecovida solicitou que fosse realizado visita de consumidores em unidade de 
produção na região de Laguna. Paulo/Epagri indicou visita às pesquisas com 
horticultura orgânica na Estação Experimental da Epagri em Itajaí. As sugestões 
foram aceitas. No item relacionado à produção de vídeos para escolas e para ser 
veiculado nas mídias sociais avaliou-se a necessidade de mais tempo para o vídeo 
direcionado às escolas e entre 2 a 3 minutos para o vídeo a ser divulgado nas redes 
sociais uma vez que tal público não tem costume de assistir vídeos longos. Antônio 
Augusto/Ecovida indicou empresa que trabalha com produção de vídeos 
relacionados com a agroecologia e Letícia recordou de outras empresas que podem 
ser consultadas para orçamento. Encaminhamentos: Eduardo/Mapa vai fazer as 
adequações decididas na reunião e enviar o projeto até o final da tarde, prazo 
estabelecido para a Coordenação de Agroecologia do MAPA. Letícia/Rancho 
Ecofrutícola irá elaborar o roteiro para os vídeos, elaborar a arte dos banners e 
readequar o layout das camisetas. De posse dos roteiros e artes gráficas Eduardo e 
Francisco abrirão processo para que o setor de compras da Sfa-SC realize os 
procedimentos licitatórios. Durante o debate sobre a Semana do Alimento Orgânico 
foi mencionado o retorno de Mauro Schorr na feira defronte a reitoria da 
Universidade Federal de Santa Catarina/UFSC. Decidiu-se enviar novo ofício da 
CPOrg/SC para o reitor solicitando providências já que a gestão do espaço cabe à 
UFSC. Edson De Quadra/Unitagri informou que conhece pessoalmente o reitor e se 
comprometeu a manter contato para alertar do problema que representa a presença 
de Mauro enganando os consumidores. De Quadra ficou com cópia do último ofício 
para mostrar ao reitor. Foi sugerido convidar Dra. Greicia Malheiros ou Nelson 
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Lorenz do Ministério Público de Santa Catarina/MPSC para participar da próxima 
reunião com o objetivo de aproximar as atividades comuns da CPorg e do MPSC, e 
também, verificar a situação dos processos contra Mauro Schorr e Gilberto 
Hawerroth. No item seguinte da pauta foi discutida a questão das sementes. 
Nelson/ABDSul comentou sobre o Grupo de Trabalho sobre sementes da CPOrg/SP 
que envolve representantes da Associação Biodinâmica/Abd, Embrapa, Ecocert, 
Cati e Mapa. Eles tem trabalhado na listagem de sementes orgânicas disponíveis 
assim como na nova redação para o artigo 100 da Instrução Normativa nº 17/2014 
que trata dos prazos para o uso exclusivo de sementes orgânicas e dá atribuições 
às CPOrgs no sentido da elaboração de listagem de sementes orgânicas disponíveis 
em seu estado. Paulo Francisco da Silva/Epagri comentou que a Epagri produz 
sementes genéticas de diversas variedades de hortaliças como a variedade de 
tomate Caiçara, mas a quantidade produzida é pequena. Seria necessário que 
organizações de agricultores se comprometessem a reproduzir as sementes. 
Nelson/ABDSul informou que a Associação Biodinâmica do Sul vem produzindo 
sementes de algumas hortaliças, cereais e legumes a partir de material da Embrapa 
e Epagri. Ao longo da discussão Paulo Tagliari/Deconor levantou a questão do 
Programa Terra Boa (antigo troca-troca de sementes) da Secretaria de Estado da 
Agricultura e da Pesca que disponibilizou sementes agroecológicas da Cooperativa 
Bionatur entre 2008 e 2009 como resultado de trabalho realizado pelo grupo 
composto por Nelson, Paulo Tagliari, Paulo Zoldan, Ana Miditiero e Ary Neumann, 
este último Diretor da Secretaria. Nelson ressaltou que a decisão de aquisição das 
sementes é política, uma vez que a compra não se dá por licitação, mas através do 
convênio entre a SAR e a FECOAGRO onde a última adquire e repassa aos 
produtores as variedades de sementes que forem definidas. Encaminhamento: a 
comissão decidiu demandar das autoridades (Secretário da Agricultura, Deputados 
Estaduais) a compra de sementes orgânicas através do programa Terra Boa. 
Formou-se um grupo de trabalho composto por Edson de Quadra/Unitagri, Paulo 
Tagliari/Deconor, Nelson/ABDSul e Paulo Silva/Epagri para elaboração de textos de 
ofícios e contatos com parlamentares. A discussão sobre formas de mobilizar os 
produtores para a produção de sementes foi remetida para discussão pelo já 
existente GT das sementes. No item de pauta sobre a assistência técnica e 
extensão rural/ATER Alexandre/Fetaesc demonstrou grande preocupação com o fim 
dos programas do governo federal de ATER voltados à agroecologia. 
Antônio/Ecovida ressaltou a importância que os programas tiveram em especial o 
que focava na conversão das áreas cultivadas com tabaco para a agroecologia. Os 
editais que contrataram entidades para a assistência técnica encerram em 2017 e 
não há perspectivas de lançamento de novos editais depois da desestruração do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário hoje uma Secretaria da Presidência da 
República. Edson de Quadra/Unitagri colocou da importância de sensibilizar os 
deputados da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa/ALESC. 
Rosa/Incra informou que os contratos de Ater nos assentamentos da reforma agrária 
focavam na agroecologia e que os contratos com as entidades de ater, além de não 
terem sido prorrogados, foram encerrados um mês antes do prazo. Não há qualquer 
perspectiva de novos contratos. Encaminhamento: foi constituído um grupo de 
trabalho composto por Edson de Quadra/Unitagri, Alexandre/Fetaesc, Rosa/Incra 
para elaborar texto de ofícios a serem encaminhados para a bancada estadual e 
federal, Conselho do PRONAF, Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, 
Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural/CEDERURAL, Secretaria Especial do 
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Desenvolvimento Agrário e o Governador do Estado de Santa Catarina. 
Estabeleceu-se um prazo de 15 dias para o GT fazer o texto para a secretaria 
executiva formatar e encaminhar os ofícios. Na sequência Paulo Tagliari/Deconor 
comentou sobre o questionário proposto na última reunião por Nelson Jacomel que 
tem por objetivo verificar o entendimento que as pessoas tem sobre os produtos 
orgânicos. A intenção é colocar o questionário na página do Deconor e também na 
página da CPOrg. Paulo Tagliari demandou para a próxima reunião a situação do 
Programa Alimento Sem Risco. Mário/Cidasc informou que o MPSC vai incluir no 
programa a amostragem de produtos orgânicos. Mário informou ainda sobre a 
realização de Seminário do Programa de Monitoramento de Resíduos de 
Agrotóxicos em Produtos Orgânicos do Projeto SC Rural entre final de maio e 
começo de junho e convidou os membros da CPOrg/SC para fazerem parte da 
comissão de organização do evento. Neste momento, o Mário/Cidasc convidou a 
CPOrg/SC a fazer parte da coordenação do evento e lançou a ideia de realizá-lo 
durante a Semana do Alimento Orgânico. Sua sugestão foi acatada pelos presentes 
e Eduardo foi destacado para inserir o apoio ao evento no Plano de Trabalho da 
Semana a ser enviado para a Coagre. Ao longo do debate sobre o assunto os 
presentes entenderam que o seminário deveria ser realizado na semana do alimento 
orgânico e que poderia ser incluído no Plano de Trabalho da semana do alimento 
orgânico, a ser finalizado por Eduardo, o apoio financeiro ao seminário. Na 
sequencia dos trabalhos Rosa/Incra colocou a questão das mudanças do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE com relação ao censo agropecuário. 
Usando como base o argumento da redução de custos em função de orçamento 
reduzido o IBGE cortou diversos itens do censo como as informações que permitem 
caracterizar a agricultura familiar e o uso de agrotóxicos no Brasil. Após debate 
decidiu-se elaborar documento a ser enviado para as outras CPOrgs e 
entidades/pessoas que possam influenciar o governo federal a rever a medida. No 
item assuntos gerais Nelson informou da realização, no dia 07/04, de 
videoconferência entre as coordenações das 3 CPOrgs do Sul. Antônio/Ecovida 
sugeriu que fosse discutida na reunião a questão da suplencia do representante da 
região sul na STPOrg. Como último item foi informado que o MAPA poderia apoiar a 
participação de dois membros da CPOrg no Seminário de Agroecologia e Produção 
Orgânica da Região Sul. Foram escolhidos como representantes Nelson Jacomel 
Júnior/ABDSul e Jurandyr Largura/Unitagri. Nada mais havendo a tratar, a reunião 
foi encerrada e foi por mim, Eduardo Antônio Ribas Amaral, elaborada a presente 
ata para sua leitura e análise, e aprovação em próxima reunião. 
 
São José, 31 de março de 2017 
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