
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DA PRODUÇÃO ORGÂNICA DE SANTA CATARINA – 
CPOrg/sc

Relato resumido da reunião da Comissão de Produção Orgânica de Santa Catarina – CPOrg/SC 
realizada em Florianópolis/SC no dia 11/05/2005:

Participantes:

– Leandro Fernandes Gomes – INCRA;
– Natal  João  Magnanti  –  Associação  VIANEI  de  Cooperação  e  Intercãmbio  no  Trabalho, 

Educação e Saúde/Centro Vianei de Educação Popular;
– Marcone de Lima Sousa – INCRA;
– Ricardo Cunha de Oliveira– CONAB/SC;
– Maria Júlia Torres – Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina;
– Charles Lamb – Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo/CEPAGRO;
– Vanice D. Bazzo Schmidt – Associação ECOCERT Brasil de Controle e Certificação;
– Wilson Schmidt – UFSC;
– Tereza Saminês – Coordenação de Agroecologia do MAPA;
– Eduardo Antônio Ribas Amaral – MAPA/SFA-SC;
– Anderson  A.  Silveira   -  Centro  de  Assessoria  Assessoria  e  Apoio  aos  Trabalhadores 

Rurais/CEPAGRI
– Rogério Ern – ABD – Sul;
–  Lidiane Camargo – Delegacia Federal do MDA em Santa Catarina – DFDA/SC;
–  Luiz Carlos Rebelatto dos Santos – Associação ECOVIDA de Certificação Participativa;
–  Nelson Jacomel Júnior – IBD;
–  Armando Lopes da Silva – Alento da Terra;
–  Rui Tavares – AGROFLOR;
–  José Carlos Ramos – MAPA – SFA/SC;
–  Santina Marafon – Gabinete do Deputado Estadual Afrânio Boppré.

A reunião iniciou  com a apresentação por parte de Tereza Cristina Saminêz da coordenação 
de Agroecologia do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/MAPA.

Inicialmente  Tereza  Cristina  abordou  o  histórico  do  Programa  Pró  Orgânico,  e  da 
Agricultura  Orgãnica  dentro  do  MAPA  e  apresentou  a  estrutura  do  MAPA-sede,  ou  seja,  a 
Coordenação de Agroecologia e suas divisões. Tereza esclareceu a questão de recursos financeiros e 
a problemática dos cortes orçamentários que reduziam em muito o orçamento da Coordenação.

Quando  apresentava  a  situação  da  Agricultura  Orgãnica  no  Brasil  e  a  dificuldade  em 
levantar dados consistentes que produzem um retrato fiel e representativo da Agricultura Orgânica 
no  pais,  Nelson  Jacomel  (IBD)  colocou  que  se  poderia  lançar  mão  dos  dados  existentes  no 
levantamento agropecuário realizado pela secretária da Agricultura de Santa Catarina.

Tereza  prestou  esclarecimentos  sobre  as  atribuições  da  câmara  setoreal  da  Agricultura 
Orgânica  e  apresentou  sua  composição.  Informou  que  no  MAPA/Brasilia  existe  um núcleo  de 
Agricultura  Orgânica  que conta  com 60 tpécnicos  de diferentes  serviços.  Um dos objetivos  da 
Coordenação é possibilitar a estruturação de núcleos nas superintendências. Para tal ja estão sendo 
realizadas reuniões de sensibilização nas SFAs e solicitou as ONG´s  que auxiliem no processo de 
estruturação desses núcleos com palestras de modo a possibilitar o interesse de técnicos da SFA-SC 
e assim manter o núcleo.

Informou que será publicada nova Portaria ampliando as atribuições do CNPorg e CPOrgs.
Situação  da regulamentação da lei: informou que foram formados 09 grupos de trabalho:

Grupo de procesamento – Conta com a presença da ANVISA
Grupo de Agroextratividade – Presença do MMA
O processo de acreditação das certificadoras será efetuado através do INMETRO
Estão previstas 6 instruções complementares, com destaque:
– Processamento/ = INMETRO
– Extrativismo = MMA e MAPA 



Tereza apresentou a estrutura básica do Decreto e informou  que  em  fins  de  maio  deve 
acabar o processo de sistematização das propostas dos grupos de trabalho.

Sequência  dos  procedimentos:  o  texto  sistematizado  irá  para  a  Câmara  Setorial 
(provavelmente em julho) onde será avaliado. Caso aprovado ocorrerá nova sistematização pelo 
Setor Jurídico do MAPA. Posteriormente irá para consulta pública por 3 meses. Estima-se que a 
regulamentação do Decreto ocorrerá entre  novembro e dezembro.

A partir de uma intervenção de Armando Lopes/Alento da Terra, debateu-se a questão de 
certificação de produtos no momento atual a partir de situação gerada com a saida do FUNDAGRO 
do processo de certificação  de produtos orgânicos.  Tereza  deixou claro que atualmente  não há 
nenhuma certificadora legalizada.

Nelson Jacomel (IBD) sugeriu que a SFA enviasse correspondência para alertar estados e 
municípios da necessidade de se iniciar o processo de preparação de núcleos internos, Luiz (Rede 
Ecovida) levantou a questão da avaliação da conformidade versus a certificação.

Seguiu-se  um  debate  sobre  a  questão  da  viabilização  de  recursos  financeiros  para  dar 
sustentação às atividades da Comissão. Foram  apresentadas duas solicitações de recursos para a 
CPOrg/SC:

1. proposta financeira detalhada relativa a realização de atividades internas da comissão -  a 
porposta foi entregue para a representante da coordenação de agroecologia;

2. pré-proposta a ser apresentada ao DENACOOP. Tereza deu orientações sobre a forma de 
funcionamento do DENACOOP.

No item assuntos gerais, Wilson Schmidt/UFSC informou que será realizada provavelmente 
em setembro em diversas capitais brasileiras a Semana da Agricultura Orgânica, coordenada pelo 
Ministério  do  Meio  Ambiente  e  a  Associação  Nacional  dos  Supermercadistas.  Sugeriu  que  a 
CPOrg/SC se manifestasse no sentido de trazer para Florianópolis as atividades da referida semana. 
Tal proposta foi aceita pelos participantes.

Santina, do Gabinete do Deputado Afrânio Boppré informou sobre Audiência Pública sobre 
Agricultura Orgânica que se realizaria na Assembléia Legislativa de SC. Convidou os presentes a 
participar da referida audiência pública.

Eduardo (SFA/SC) informou das dificuldades na operacionalização do pagamento de diárias 
para representantes  de  ONGs em função demora dos trâmites  e da possibilidade de greve dos 
funcionários  administrativos.  Informou  que  havia  sido  viabilizado  recursos  para  a  Associação 
Vianei que auxiliaria no pagamento de despesas de outras ONGs, mas que esse recurso ainda não 
tinha sido repassado para o beneficiário.

Nelson Jacomel fez informe sobre o Congresso Brasileiro de Agroecologia e do Congresso 
Brasileiro de Agronomia.

Foi debatido rapidamente a questão da situação de que o IBD e a ABD-Sul entendiam que 
havia sido acordado que uma delas ficaria com a titularidade na comissão. Remeteu-se o tema para 
a próxima reunião. Levantou-se a possibilidade de aumentar o número de componentes da comissão 
para equacionar o problema.

Ficou definido como data  da próxima reunião o dia  13/07 (quarta-feira)  na AGRECO - 
cidade de Santa Rosa de Lima.


