
Ata da reunião da CPOrg/SC realizada em  10/08/2007

OBS: ATA EM CONSTRUÇÃO

Aos dez dias do mês de agosto de 2007 a Comissão da Produção Orgânica em Santa 
Catarina/CPOrg/SC reuniu-se em Joinville, nas dependências de Fundação Municipal de 
Desenvolvimento Rural 25 de Julho.
Abrindo a reunião, o coordenador  justificou a ausência de alguns membros da Comissão 
tendo em vista a realiação de evento objetivando a criação de redes de comercialização 
da agricultura familiar por parte do Ministério do Desenvolvimento Agrário/MDA em 
Chapecó na mesma data .
Explicou que a reunião faz parte da programação da 1a reunião da produção orgânica do 
litoral norte de SC e deu as boas vindas aos presentes.

Infomou aos presentes o que é a CPOrg/SC, sua composição  e seus objetivos.

Em seguida fez um relato sucinto sobre os seguintes assuntos: 

• Foi apresentado ofício que será enviado para a Ministra Dilma Russef solicitando a 
regulamentação da Lei 10.831/2003, que  está praticamente pronta, faltando a sanção 
do Presidente da República.

• Informado sobre as dificuldades vividas pelo programa de alimentação orgânica nas 
escolas estaduais. Foi apresentada a proposta de ofício a ser enviado para o 
Secretário de Estado da Educação.

• Semana do alimento orgânico – realizada desde 2005 e que conta com diversas 
parcerias. Este ano está prevista para o mês de novembro e espera-se enviar 
materiais para as escolas de Joinville

• apresentação dos objeivos do Programa SC Orgânicos.
• Informado da intenção de viabilizar uma participação mais efetiva na Biofach Brasil 

2008. Foi sugerido a construção de um estande tipo ilha regional do SC Orgânicos.

Em seguida foi feita a leitura e aprovada a ata da reunião anterior.
Foram tratados os seguintes temas:
• Nilsa colocou que a escassez de água pode inviabilizar o desenvolvimento industrial e 

que a produção orgânica contribui com a preservação do meio ambiente e portanto da 
disponibilidade de água.

• Ana Mitidiero manifestou–se no sentido de ressaltar a importância do  monitoramento 
e busca de agrotóxicos na água. Informou que a Anvisa em muito pode contribuir, já 
que faz análise de agroquímicos periodicamente nos produtos de origem animal e 
vegetal comercializados no país.

• Certificação
o Marcelo informou que produtores sem certificação estão se passando por 

orgânicos. É preciso regulamentar com urgência a Lei 10.831. O Brasil exporta 
orgânicos a 15 anos.

o Eduardo: Encaminhar ao MP orientações para usar a Lei de Defesa do 
Consumidor; Apresentou um modelo de Termo de Inspeção que seria utilizado 
para orientar pontos de comercialização e produtores enquanto a legislação não 
é regulamentada.

o Ana e Nilsa sugeriram a criação de regulamentação em nível de Santa 
Catarina. Após debate sobre o tema, os representantes da EPAGRI e CIDAS 
ficaram de verificar com a consultoria jurídica. Eduardo ficou de verificar com a 
Coordenação de Agroecologia do Ministério da Agricultura.



o Paulo Tagliari colocou que já existe embasamento para regulamentação que é 
a Lei de Defesa do Consumidor; Se for orgânico não pode ter agrotóxico; Já 
tem o caso da empresa Agrosen do Planalto Norte que parece estar 
trabalhando de forma incorreta utilizando  o selo da certificadora IBD sem ter o 
credenciamento. É preciso encaminhar denúncia para o Ministério Público.

o Alexandre/ECOCERT manifestou-se dizendo que a tendência é aumentar estas 
fraudes

o Valfrido: Com a entrada de empresas focadas exclusivamente no 
comércio/lucro e sem compromissos sociais aumentou a falsificação. Interesse 
comercial é difícil de compatibilizar com o social.

o Nilsa: É importante usar assessoria jurídica; a nível local não é possível criar 
legislação mais permissiva, mas pode criar leis mais abrangentes; pediu 
explicações sobre legislação e participação em conselhos.

o Eduardo entende que pode-se usar o argumento da ausência de legislação 
para criar leis locais.

o Marcelo: Mercado não sabe o que é a CPOrg. 
o Ivo: propõe que as certificadoras produzam auto-regulamentação enquanto o 

estado não atende as necessidades do setor; Sugere que a CPOrg encaminhe 
pedido de providências para as certificadoras formais combaterem as 
informalidades; Lei já prevê esta possibilidade. As certificadoras que atuam no 
Brasil deveriam desempenhar o papel de regulamentar a certificação.

o Paulo: Na prática está valendo a Instrução Normativa 007/99 para as 
certificadoras. 

o Alexandre: Foi assinado um acordo de Bio-garantia entre as certificadoras. 
o Marcelo: Padrão mínimo de regulamentação pela Anvisa e Ministério da 

Agricultura.
• Transgênicos

o Paulo: SC foi o primeiro estado a proibir os transgênicos em 2.000.
o Nelson: Amin vetou transgênicos em SC. Transgênico começou antes de 2001 

porém a lei não foi observada em SC, a qual proibia o transgênico até 2007; o 
atual governo (LHS) liberou geral e  a situação é grave; Nestlé entrou com ação 
contra o estado de SC para não usar a lei estadual; A empresa argumenta que 
não tem controle sobre o transgênico, porém perdeu a causa; 

• Comissão: Foi criada uma comissão para buscar soluções jurídicas e pedir o empenho 
das certificadoras, composta pelos seguintes membros: Eduardo, Marcelo e Nelson.

INTERVALO
• Almoço oferecido pela Fundação Municipal de Desenvolvimento Rural 25 de Julho.

TARDE
• Participação da reunião aberta com a comunidade do litoral norte de SC. O objetivo foi 

apresentar a CPOrg/SC para a comunidade e definir em conjunto uma ação de 
desenvolvimento da produção orgânica regional - programa SC Orgânicos.

• O programa 
o Foram feitas palestras e depoimentos
o Foi criada uma comissão para coordenar a elaboração e implantação do plano 

de desenvolvimento local, integrado com o SC Orgânicos. Segue abaixo a lista 
dos membros da comissão, tendo sido eleito para coordenador o Sr. Ivo 
Gramkow.

 Eugênio Moretti Garcia – Epagri/Câmara de Vereadores/Jaraguá do Sul 
– Fone 3371 1046; 9176 1205 – eugenio@epagri.sc.gov.br 

mailto:eugenio@epagri.sc.gov.br


 Evando Quirino Goulart – Epagri – fone 47 3433 8267 – 
evando@epagri.rct.sc.br 

 IELUSC – Sugestão do Sr. Evando da Epagri. Não estava presente.
 Valfrido Pedro dos Santos – Produtor orgânico – Jaraguá do Sul – fone 

47 3374 1588 – bananaorganicatiofrido@bol.com.br 
 Brigitte Brandenburg – Produtora de flores – Pirabeiraba – Fone 47 3424 

0571; 47 9984 0843 – b.brand@terra.com.br 
 Heber Machado – agricultor – fone 47 8822 0349 – 

hebermach@hotmail.com
 Adilson Ferreira da Silva – fone 47 9994 2380 – 

adilson1303@yahoo.com.br 
 João Carlos Desordi – Avena – Fone 3464 1219; 9924 3266
 Marcelo de Cunto – Via Pax Bio e ABDSUL - fone 3418 0121 - 

marcelo@viapaxbio.com.br 
 Cesar Cassius Mocker – prefeitura de Garuva – Fone 47 3445 3116 – 

cesaepaz@gmail.com 
 Onévio A. Zabot – Epagri – Fone 47 3433 8267 – grj@epagri.rct-sc.br; 

grj@epagri.sc.gov.br
 Ivo Schmitt – SDR Jaraguá do Sul – Fone 3273 0800 – 

ivo@jgs.sdr.sc.gov.br 
 Janete Maria Pedrotti Tafner – SDR Jaraguá do Sul – Fone 3273 0800 – 

janete@jgs.sdr.sc.gov.br 
 Darci Hardt – Fundação 25 de Julho – Fone 8403 9770; 3424 1188 – 

fm25.adm@terra.com.br
 Dione Nery Cavalcanti Benevenutti – Epagri – Fone 47 3445 3882 – 

dionenery@epagri.sc.gov.br  
 Ivo Gramkow – empresário orgânico – Instituto Joinville e Via Pax Bio – 

Fone 47 3422 9430; 47 9974 5737

Florianópolis, 14 de outubro de 2007.

Eduardo Antônio Ribas Amaral
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