
ATA DA REUNIÃO DE 05/06/09

A reunião foi  realizada em sala do curso de pós graduação em Recursos Genéticos 
Vegetais  do  Centro  de  Ciências  Agrárias  da  Universidade  Federal  de  Santa 
Catarina/UFSC. Estiveram presentes as seguintes pessoas:

1) Samantha Boglione – representante da ONG Antígona e de Curso de Mestrado da 
UNIVALLI;
2)  Rubens Onofre  Nodari  –  representante  do  Curso  de  Pós-graduação em Recursos 
Genéticos Vegetais da UFSC;
3) Sara Ferrigo – estudante de agronomia da UFSC e representante da Associação dos 
Colonos Ecologistas do Vale do Mampituba/ACEVAM;
4) João de Deus Medeiros – Ministério do Meio Ambiente – Departamento de Áreas 
Protegidas;
5) Nelson Jacomel Júnior – Associação Biodinâmica do Sul/ABD-Sul;
6) Jurandi Gugel – Delegado do Ministério do Desenvolvimento Agrário/MDA em SC;
7) Leila N. Vieira – estudante de agronomia da UFSC;
8)  Eduardo  Antônio  Ribas  Amaral  –  Comissão  da  Produção  Orgânica  em  Santa 
Catarina.

Iniciando a reunião Eduardo comentou que a idéia inicial era fazer uma grande 
reunião no dia 05 para demonstrar a insatisfação da sociedade com o código ambiental 
catarinense e o movimento  orquestrado por representantes  do agronegócio buscando 
modificar  o  Código Florestal.  A dificuldade  que a  exiguidade  de  tempo entre  idéia 
proposta (29/05) e a data da reunião (05/06) acabou inviablizando a implementação da 
reunião que acabou suspensa. A alternativa proposta por Jurandi Gugel e apoiada por 
João  de  Deus,  Lucia  Sevegnani  e  Lauro  Bacca  era  de  organizar  eventos  bem 
estruturados  que  poderiam ser  na  forma  de  Seminários  Regionais  sobre  a  temática. 
Eduardo comentou ainda que a reunião acabou sendo retomada em função de contato 
com a profa. Samantha Buglione que apresentou dados demonstrando a urgência  de 
reorganização do movimento e realização de ações concretas em curto prazo.

Samantha esclareceu a urgência informando que a ação de inconstitucionalidade 
de artigos do Código Ambiental de SC por parte do Partido Verde foi arquivada por 
problemas  da  própria  ação.   Informou  que  a  ação  proposta  pela  Procuradora  da 
República Analúcia Hartmann com outros procuradores, logo após a sanção do código 
de  SC,  encontra-se  com  o   Procurador  Geral  da  República  e  o  MPF  ainda  não 
apresentou a ação. Esclareceu que no caso de ações de inconstitucionalidade a figura 
responsável por ajuizar a ação é o procurador-geral. Como conseqüência atualmente não 
existe nenhuma ação questionando a constitucionalidade do Código Ambiental de Santa 
Catarina. 

João de Deus Medeiros colocou que o Instituto Socioambiental/ISA 1 preparava 
um amicus curiae 2 para a ação do Partido Verde. Ao saber do fato do arquivamento da 
ação  do  partido  ele  informou  que  o  ISA  não  poderia  entrar  com  ação  de 
inconstitucionalidade.  Comentou,  ainda,  que  é  certo  que  a  Advocacia  Geral  da 
União/AGU  vai  entrar  com  ação  e  que  inclusive  o  MMA  passou  as  informações 
técnicas para servir de base para a ação. 

1 entidade de caráter nacional voltada a conservação ambiental e defesa das formas tradicionais de 
ocupação humana do ambiente
2 instrumento jurídico onde entidades ou pessoas individuais dão apoio para uma determinada ação



Samantha  esclareceu  que  uma  ação  de  inconstitucionalidade  não  pode  ser 
impetrada por pessoa individual ou por qualquer entidade associativa. Deve ser por um 
partido  político,  um  Sindicato  ou  entidade  (associação,  federação)  que  tenha 
abrangência nacional. Dentro do Estatudo da entidade deve constar como objetivos a 
preservação do meio ambiente e a possibilidade de entrar com ações judiciais, como a 
de inconstitucionalidade. Nelson Jacomel Júnior solicitou que Samantha enviasse um 
pequeno texto que servisse de orientação para ajustes de estatutos de associações de 
modo a permitir que estas possam iniciar ações judiciais, com o que ela concordou.

Nelson e Rubens Nodari mostraram grande preocupação com as últimas medidas 
governamentais oriundas do governo catarinense (código ambiental e negociações em 
nível federal para a alteração do Código Florestal) ou oriundas do governo federal como 
a Medida Provisória 465 (regularizando a grilagem em terras públicas da amazônia). 

Samantha e Nelson comentaram que o país vive um momento muito ruim onde 
os  próprios  conceitos  democráticos  estão  sendo  atropelados,  em  especial  na  área 
ambiental.  É  necessario  que  sejam enviadas  diversas  ações  de  inconstitucionalidade 
para demonstrar ao STF que a sociedade catarinense/brasileira está insatisfeita com a 
situação.

Respondendo a questionamento de Nelson, João de Deus informou que existe 
um  embate  entre  ministérios  (agricultura  x  meio  ambiente)  e  que  o  governo  está 
dividido  na  questão.  O movimento  dos  ruralistas  é  muito  forte,  mas  foi  um pouco 
arrefecido com uma audiência pública ocorrida no Senado patrocinada pela Senadora 
Kátia  Abreu  da  Confederação  Nacional  da  Agricultura/CNA.  Na  referida  audiência 
houve um sério revés para os defensores da alteração da legislação ambiental, pois a 
discussão acabou mostrando a fragilidade dos argumentos e a problemática das áreas 
degradadas pela agricultura em todo o país. 

João de Deus comentou ainda que o MMA realizou reuniões com representações 
da  agricultura  familiar  como  a  CONTAG,  a  FETRAF  e  o  MPA  que  apóiam  a 
manutenção da legislação ambiental atual.

Jurandi Gugel informou que em SC foi feito um trabalho muito hábil com os 
agricultores familiares. Inclusive muitos agricultores familiares ligados à  FETRAF/Sul 
ficaram divididos, apesar da entidade ter firmado posição contra o código. Por outro 
lado, comentou que alguns sindicatos da base da FETAESC não apoiaram a posição da 
entidade de defesa incondicional do Código. João de Deus comentou que na reunião 
com  a  CONTAG  o  presidente  da  FETAESC,  Hilário,  tentou  defender  o  código 
catarinense,  mas  foi  contraposto  pelos  demais  representantes  da entidade  que foram 
contrários à sua posição.

João  de  Deus  informou  que,  buscando  reverter  a  proposta  de  um  código 
ambiental  nacional,  alguns  deputados do PT apresentaram Projeto de Lei  do código 
onde a Lei 4771/65 foi praticamente copiada, o que causou um certo constrangimento 
pois o MMA estava negociando adequações no código com as entidades representativas 
da agricultura familiar. Comentou, ainda, que o ponto central do embate atual com os 
ruralistas é basicamente a questão da Reserva Legal. A CNA quer abonar os produtores 
que tem passivo ambiental. Há realmente problemas com a questão pois hoje o custo de 
regularização  das  reservas  legais  é  alto  em função da  necessidade  de  levantamento 
topográfico. O MMA inclusive está estudando alternativas para a delimitação da RL 
com custos menores. Está para ser assinado convênio do MMA com a Associação dos 
Municípios do Alto Vale do Itajaí para viabilizar a delimitação da RL das propriedades 
rurais existentes na área de atuação da associação através do uso de imagens de satélite 
que seriam disponibilizadas pelo MMA.



Nelson Jacomel Júnior colocou a necessidade de uma ação coordenada em todo 
o país  (abaixo-assinado ou similar)  repudiando tanto  o código  catarinense  quanto  o 
movimento  liderado  pelos  ruralistas  e  por  parte  do  governo  federal,  gerando  um 
contexto no qual fosse demonstrado que os cidadãos catarinenses não estão de acordo 
com o código ambiental catarinense, e menos ainda com a ação que acontece no nível 
nacional. Com a iniciativa em Santa Catarina, far-se-ia uma demonstração na direção 
contraria aquela que gerou a lei estadual.

Jurandi  voltou  a  comentar  da  necessidade  de  se  realizarem  seminários  nas 
diversas  regiões  do  Estado  para  esclarecimento  da  população  e  demonstração  da 
insatisfação da sociedade catarinense. Salientou que os seminários deverão ser muito 
bem organizados e ter uma grande representatividade e público.

Nodari colocou que o Grupo de Pesquisa liderado pelo do Prof. Rubens Morato 
Leite da UFSC (www.gpda.ufsc.br) realizará o Seminário sobre Dano Ambiental,  no 
qual estão previstas discussões abertas à sociedade nos dias 17 e 18/06. No dia 17/06 
ocorrerá a palestra do Dr. Hermann Benjamin e no dia 18/06 ocorrerá mesa redonda 
sobre o código ambiental  catarinense com os profs. Ademir Reis, Rubens Nodari,  o 
Promotor Público Estadual Luiz Eduardo Souto, a procuradora Analúcia Hartmann e 
representante da OAB. Considera que seria fundamental a participação no evento e o 
contato com os palestrantes/participantes/organizadores para reforçar o movimento.

Sara Ferrigo informou que estava representando a ACEVAM e que a associação 
estava disposta a auxiliar no que for preciso.

Samantha comentou da necessidade de uma assessoria de imprensa que tenha 
contatos nacionais. Tentaria viabilizar a contratação de alguém através de recursos de 
um projeto. Nodari lembrou de jornalista que saiu do MMA por discordar das políticas 
do  governo  que  tem  um  bom  conhecimento  da  mídia  nacional.  Seu  e-mail  é 
aldem@oeco.com.br e Nodari ficou de manter contato com ele em seminário sobre a 
araucária que ocorrerá em Lages no dia 08/06.

João  de Deus informou que representantes  do ISA e do MMA vão estar  no 
estado nos dias 13 até 17/05 (Márcio Santini e Wigold Schaeffer).

Após os debates iniciais o grupo procurou, então,  organizar as idéias na seguinte forma:

1) Pressão sobre o Ministério Público Federal/MPF:  necessário que entidades 
enviem documento ao Procurador-chefe solicitando que o MPF tome posição 
arguindo  inconstitucionalidade  da  Lei  catarinense.  Eduardo  comentou  que  a 
Comissão  da  Produção  Orgânica  em  Santa  Catarina/CPOrg/SC  fará  ofício. 
Nelson sugeriu que sejam mantidos contatos com as entidades que compõe a 
CPOrg/SC e outras para serem encaminhados diversas manifestações;

2) Necessidade de um advogado/escritório de advocacia de renome nacional 
para apoiar a idéia: seria oportuno fazer chegar informações balizadas ao  do 
Supremo Tribunal Federal de modo que o auxílio de advogados renomados que 
tenham trânsito  com os ministros  do STF seria  determinante.  Foi proposto a 
participação  no  evento  da  UFSC dias  17 e  18/06  para  tentar  conversar  com 
Hermann Benjamin,  Luiz Eduardo Souto e Analucia Hartmann no sentido de 
levantar potenciais nomes;

3) Levantamento  de  ONGs  que  possam  entrar  com  ações  de 
inconstitucionalidade: Segundo Samantha, mesmo que venham a ser cassadas, 
quanto mais ações derem entradas no STF maior será a demonstração para os 
ministros da preocupação da sociedade com o tema. Levantou-se entidades de 
expressão nacional como o Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC) e a Terra 
de  Direitos.  Eduardo  ficou  de  manter  contato  com  as  associações  e  ONGs 
relacionados  com a  produçao  orgânica,  Nodari  de  entrar  em contato  com a 
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Tetrra  de Direitos,  IDEC e com o Sindicato  da ANDES3.  Fazer  contatos  no 
evento do dia 17 e 18/06 na UFSC.  Fazer reunião com representantes do ISA e 
MMA entre os dias 13 e 17/06. João de Deus ficou de informar data para tal 
encontro;

4) Identificação de técnicos que possam dar sustentação, através de pareceres, 
às  ações  de  inconstitucionalidade  e  aos  amicus  curieae:  em  um  segundo 
momento seriam necessários técnicos para sustentar as ações. Entendeu-se que 
nas universidades há como conseguir tal apoio sem maiores problemas;

5) Ações que possam ter eco em nivel  nacional: Os seminários  regionais  em 
Santa Catarina seriam a possibilidade de dar o primeiro passo na direção de um 
movimento  contrário  às  mudanças  propostas  na  legislação  ambiental.  Nodari 
comentou  que  seria  estratégico  e  fundamental  a  realização  dos  eventos  no 
ambiente das universidades. Há uma predisposição dos estudantes e professores 
a apoiarem as causas ambientais e as universidades são ambientes de difusão do 
conhecimento,  de  pesquisas  e  geração  de  idéias,  o  que  confere  a  elas  muita 
credibilidade. Levantou-se as seguintes universidades:
 Lages –  UDESC.  Nodari  poderá  fazer  contato  no  dia  08/06  quando  do 

seminário da araucária. João de Deus também auxiliará. Na região ainda há a 
UNIPLAC e outra faculdade;

 Blumenau – FURB. Eduardo manteria contato com Lucia Sevegnani, Lauro 
Bacca e Noemia Bohn;

 Itajaí – Samantha faria contato com a UNIVALI;
 Chapecó  – UNOCHAPECÓ e  UDESC.  Eduardo  poderia  manter  contato 

com representantes do curso de zootecnia da UDESC e com representante da 
UNOCHAPECÓ  na  Câmara  Setorial  de  Plantas  Medicinais.  Nodari 
auxiliaria com relação ao prof. Carlos Eduardo Arns (o Tchê);

 Joinville: UNIVILLE e Faculdades Anhanguera. Eduardo ficou de manter 
contato  com  Ivo  Gramkow  para  viabilizar  o  apoio  das  faculdade 
Anhanguera. Faltou alguém para manter contato com a UNIVILLE;

 Tubarão: UNISUL.  Levantou-se  o  nome  da  profa.  Silene  Rebelo  para 
manter contatos iniciais com cursos que possam apoiar a idéia;

 Criciúma UNESC. É possível contar com Tadeu dos Santos da ONG Sócios 
da  Natureza,  de  Itamar  Ferrigo  da  ACEVAM  para  manter  os  primeiros 
contatos;

 Araranguá:  UNESC e UNISUL. É possível contar com Tadeu dos Santos 
da ONG Sócios da Natureza, de Itamar Ferrigo da ACEVAM para manter os 
primeiros contatos;

 Florianópolis: UFSC, UNISUL, ÚNICA, UDESC, CESUSC, UNIVALI, .... 
necessário envolvimento de todos para a realização de um grande seminário 
na capital;

 Rio  do  Sul: UNIDAVI.  A proposta  do  grupo  seria  de  fazer  o  primeiro 
seminário em Rio do Sul já que o MMA fez convênio com a Associação de 
Municípios e este poderia ser assinado no dia do Seminário. Além disso a 
Engª Agrônoma Rosa Agovino tem grande capacidade de agregar pessoas 
para eventos dessa natureza. Eduardo ficou de manter contato com Rosa e 
João de Deus verificar a possibilidade de assintura do convênio lá. 

Importante salientar que não existem recursos financeiros para a execução dos 
seminários  cabendo o apoio das universidades  na divulgação do evento e cessão de 
espaço e equipamentos de som e projeção.
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Era o que tinha a relatar.

Florianópolis, 07/06/2009.  Eduardo Antônio Ribas Amaral


