
Ata da reunião de avaliação do Seminário de Praia Grande:

Participantes:

1. Mauro Beal – CISC/CEPO
2. Eduardo Antônio Ribas Amaral – SFA/SC
3. José Carlos Ramos – SFA/SC
4. Nelton Antônio Menezes – EPAGRI/Estação Experimental de  Campos Novos
5. Paulo Zoldan – EPAGRI/CEPA
6. Paulo Tagliari - EPAGRI

Principais assuntos tratados:

O seminário foi extremamente positivo graças à fundamental ação dos parceiros locais (em 
especial  SDR/Gisela  e  Prefeitura  Municipal  de  Praia  Grande  –  ACEVAM/Itamar). 
Considerou-se que “tivemos muita sorte” na escolha da região pois encontrou-se pessoas 
muito envolvidas e de grande capacidade de trabalho.

Foram feitas os seguintes comentários na reunião:
● necessidade de cronometrar as apresentações;
● reduzir  a  palestra  da  EPAGRI/CEPA  (Paulo  Zoldan):  diminuir  o  detalhamento 

sobre a metodologia do trabalho e reforçar os detalhes nos resultados obtidos;
● otimizar  a  apresentação  da  CISC/CEPO  (Mauro  Beal):  evitar  detalhar 

excessivamente o organograma do Consórcio e a administração da Câmara;
● as  palestras  devem  utilizar  mais  imagens,  pois  tornam  a  apresentação  mais 

“palatável” para as pessoas de menor instrução.
● os temas para discussão devem ser aprimorados;
● necessidade  de  alguém  da  região  apresentando  as  experiências  locais,  as 

expectativas, os problemas, etc
● os debates e apresentações acabaram ficando muito na produção. Devem ser melhor 

trabalhados os demais processos da cadeia produtiva.
● necessidade de viagem para fazer contatos com parceiros do Sul do Estado (SDR, 

EPAGRI, ACEVAM) no início de fevereiro.
● necessidade  de  contato  com  sr.  Airton  Spies  –  EPAGRI/CEPA  para  acertar  o 

processamento dos questionários.
● fazer nova reunião/seminário para apresentação dos resultados do  questionário em 

abril. No evento seria dado bastante espaço para apresentações das entidades locais 
de modo a estabelecer as metas futuras;

● a Comissão da Produção Orgânica passa a coordenar a sequência do processo que 
seria denominado de “Plano Estadual de Desenvolvimento Sustentável da Produção 
Orgânica” onde o foco principal são os produtos orgânicos sem excluir ações como 
o agroturismo, o ecoturismo e as manifestações culturais quando relacionadas com o 
tema “orgânico”;

● deve  ser  criado  um  grupo  executivo  e  um  grupo  gestor  do  plano  dentro  da 
CPOrg/SC;

● ter uma estratégia política para o começo de 2007: fazer contatos com o Secretário 
da  Agricultura,  Diretor-Presidente  da  CIDASC,  Presidente  da  EPAGRI  / 
responsável pelo CEPA, Delegado do MDA, etc, de modo a criar um compromisso 



das  instituições  com o  plano.  Se  possível  viabilizar  um termo  de  compromisso 
interinstitucional.  Fazer  contatos  com a Comissão  de Agricultura  da Assembléia 
Legislativa de modo a contar com o apoio da ALESC para os futuros encontros. Da 
mesma maneira manter contato com o Fórum Parlamentar Catarinense (se possível 
reunião com os deputados e senadores) de forma a abrir caminho para conseguir 
recursos  para  a  realização  dos  seminários  e  execução  das  ações  apontadas  pelo 
processo;

● será  necessário  melhorar  a  “roupagem”  do  Plano  SC  Orgânicos  devendo  ser 
elaborado um material com melhor visual para ser entregue às autoridades. O plano 
deve contar com ações de curto, médio e longo prazos.  Paulo Tagliari colocou que 
no plano de curto prazo devem constar recursos para ida de produtores à Biofach, 
equipamentos para  apoio administrativo do consórcio, etc;

● sugeriu-se a criação de página na internet que serviria de ambiente de discussão 
para o grupo gestor e um local de divulgação do plano. Isso daria mais visibilidade 
ao trabalho. Na discussão sobre que instituição faria a página, Mauro Beal sugeriu 
para ser aproveitado o Portal da Câmara Italiana – que está em construção;

● definiu-se que serão feitos três seminários em 2007 nas seguintes regiões: Oeste 
(provavelmente  em  maio),  Planalto  Norte  (junho  ou  julho)  e  Planalto  Serrano 
(provavelmente em outubro).

É o relato.

Florianópolis, 05 de janeiro de 2007.

Eduardo Antônio Ribas Amaral – SFA/SC


