
Relato resumido da reunião da Comissão de Produção Orgânica de Santa Catarina – 
CPOrg/SC realizada em Urubici/SC no dia 14/04/2005:

Participantes:

1. Paulo R. M. Soldi – EPAGRI;
2. Cláudia Maria Scmitz – EPAGRI;
3. Leandro J. Martins Júnior – Secretaria de Agricultura de Urubici;
4. Antônio Borguezan – produtor rural;
5. Leandro Fernandes Gomes – INCRA;
6. Paulo S.Solch – produtor rural;
7. Marcos Cruz – EPAGRI;
8. Josete Niehues – produtora rural;
9. Natal João Magnanti – Associação VIANEI de Cooperação e Intercãmbio no Trabalho, 

Educação e Saúde/Centro Vianei de Educação Popular;
10. Marcone de Lima Sousa – INCRA;
11.  Tarcisio Custódio – Cooperativa/Urubici;
12. Sione Lauro de Souza – CONAB/SC;
13. Clayton Rodrigues da Silva – CONAB/SC;
14. João B. Araújo – produtor rural;
15. Maria Júlia Torres – Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia de 

Santa Catarina;
16. Charles  Lamb  –  Centro  de  Estudos  e  Promoção  da  Agricultura  de 

Grupo/CEPAGRO;
17. Paulo Sérgio Tagliari – EPAGRI;
18. Eliane Niehues – produtora rural;
19. Cibelle  Couto Waltrick  – Associação  VIANEI de Cooperação  e  Intercãmbio  no 

Trabalho, Educação e Saúde/Centro Vianei de Educação Popular;
20. Klaus  G.  Hering  –  Associação  dos  Produtores  Agroecológicos  de 

Blumenau/ECOBLU;
21. Ivonete  Vieira  -   Associação  dos  Produtores  Agroecológicos  de 

Blumenau/ECOBLU;
22. João  Augusto  de  Oliveira  –  Associação  ECOCERT  Brasil  de  Controle  e 

Certificação;
23. Wilson Schmidt – UFSC;
24. Eduardo A. Ribas Amaral – MAPA/SFA-SC;
25. Antônio Lilli – Prefeito Municipal de Urubici;
26. Arzão Marconde – Vice-prefeito de Urubici;
27. Anderson A. Silveira  - Centro de Assessoria Assessoria e Apoio aos Trabalhadores 

Rurais/CEPAGRI

A reunião, coordenada pelo Engº. Agrº. Eduardo Antônio Ribas Amaral, teve início 
com a  definição  da  pauta:  1.  Informes  e  viabilização  da  Ceporg-SC;  2.  Demandas  de 
representantes  do  setor  produtivo  e  possíveis  apoios  dos  órgãos  governamentais  e  3. 
assuntos gerais.

Comunicou-se, inicialmente a formalização da composição da Comissão, através de 
ato  da  Superintedência  Federal  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  em  Santa 
Catarina, anunciando-se sua publicação em breve no Diário Oficial da União



Registrou-se a  impossibilidade da permanência  da Engª.  Agrª.  Ivete  Kalvelage à 
frente  do  trabalho  de  animação  da  Comissão.  Os  presentes  lembraram  a  importante 
contribuição  que  esta  técnica  deu  ao  debates  sobre  a  regulamentação  da  agricultura 
orgânica ao longo da estruturação do Colegiado a partir da IN007/MAPA/1999 e desejaram 
sucesso ao novo responsável.

Em seguida, foram dados informes sobre os andamentos da regulamentação da Lei 
nº 10831, a partir de contatos com a Coordenação do Pró-Orgânico em Brasília. Destacou-
se que estava previsto, dentro de um circuito nacional, um seminário,  em Florianópolis, 
para tratar do funcionamento da CPOrg/SC, com a participação daquela Coordenação, em 4 
de maio.

Com respeito à viabilização financeira e operacional da Ceporg-SC, lembrou-se que 
na reunião anterior havia sido discutida a possibilidade de apresentação de um Projeto ao 
PRODECOOP/DENACOOP/MAPA.

Natal  (VIANEI)  e  Eduardo (MAPA/SFA-SC) defenderam essa preparação.  João 
Augusto  (Ecocert)  lembrou  que  a  viabilização  da  CPOrg deveria  ser  papel  do  MAPA, 
atendendo uma demanda da sociedade civil.  Sione (Conab) lembrou que no Governo os 
recursos dependem da explicitação de projetos. De forma mais geral, ele informa que para o 
setor orgânico, a CONAB pode dar algum apoio via financiamentos para capacitação em 
comercialização.

Eduardo  (MAPA/SFA-SC)  lembrou  os  limites  orçamentários  e  financeiros  do 
PróOrgânico  e  dos  problemas  de  centralização  dos  recursos  em Brasília.  Destacou,  ao 
mesmo tempo,  o compromisso do Superintende do Mapa em Santa Catarina  em apoiar 
politicamente  a  demanda  da  CPOrg/SC  ao  DENACOOP.  Disse  ainda  que  aspectos 
relacionados ao PróOrgânico e as suas disponibilidades poderão ser discutidas no seminário 
previsto para o dia 4 de maio.

Natal (VIANEI) defendeu a proposta de realização de um evento sobre a agricultura 
orgânica em Santa Catarina, ainda em 2005, como exemplo de uma atividade para a qual se 
pode pensar em preparar e encaminhar propostas. Destacou a importância da chancela para 
essas propostas dos Superintendentes do MAPA e do MDA em Santa Catarina, da Conab 
etc.

Klaus Hering (ECOBLU) destacou que a CPOrg/SC terá um funcionamento para 
trabalhar  o  apoio  ao  MAPA  na  normatização  da  agricultura  orgânica,  citando  como 
exemplo a rotina de apreciação de demandas de certificadoras. Para ele, esse tipo de rotina 
deve ser bancada financeiramente pelo MAPA. Para o que vai além disso e contribui para 
dinamizar a cadeia produtiva da agricultura orgânica catarinense, deve-se buscar recursos 
via projetos.

Wilson (UFSC) lembrou que nas propostas de regulamentação em debate, cinco das 
seis atribuições das CPOrgs são para as rotinas mencionadas por Klaus e que apenas o item 
VI do artigo 8 da seção II aponta para essas atividades de  animação que vão além do apoio 
direto à regulamentação. 

Eliana (Agricultora)  pediu a palavra para manifestar  a importância  da realização 
deste tipo de reunião em comunidades de agricultores, que estavam podendo conhecer o 
funcionamento da CPOrg/SC e os problemas que enfrenta.

Natal (Vianei) enfatizou que o processo de regulamentação deve levar tempo e que em 
2005 pouca coisa vai acontecer em termos de operacionalização da Lei 10831. Por isso, a 
CPOrg/SC  deveria  priorizar  o  mencionado  item  VI  e,  com  esta  finalidade,  elaborar 
projetos.



Eduardo (MAPA/SFA-SC) lembrou que o objetivo da Ceporg-SC é funcionar como 
um facilitador, permitindo o encontro entre demandas e oportunidades.

Esta intervenção gerou um debate sobre duas visões diferentes sobre projetos que 
devam ser elaborados pela Ceporg-SC: projetos para a sua própria viabilização enquanto 
instância facilitadora; e projetos para expressar demandas dos produtores orgânicos e suas 
organizações. 

Leandro  (MDA) ressaltou  que  mesmo  que  predomine  a  primeira  visão,  deve-se 
pensar  a  Ceporg-SC  como  um  caminho  de  legitimação  para  projetos  que  expressem 
demandas das organizações de agricultores que produzem ou queiram vir a produzir no 
sistema orgânico.

Com  a  chegada  do  Prefeito  Municipal  de  Urubici,  acompanhado  de  seu  Vice, 
passou-se  ao  ponto  2  da  pauta,  tendo  ocorrido  um produtivo  debate  sobre  a  Merenda 
Escolar - e, de forma mais ampla,  o mercado institucional – como forma de atender às 
necessidades dos agricultores. Procurou-se apontar as suas possibilidades e os seus limites. 
Foram feitas intervenções, entremeadas de questionamentos dos demais participantes, pela 
representanteda Secretaria da Educação, Ciência e Tecnologia do Governo Estadual (Maria 
Júlia) e pelo representante da CONAB (Sione).

Ao  final  ficou  indicada  uma  ação  para  a  CPOrg/SC  para  o  esclarecimento  de 
instituições (como as prefeituras) e do público em geral sobre as vantagens do consumo de 
alimentos  orgânicos  produzidos  localmente  e  sobre  as  desvantagens  da  compra  e  do 
consumo de produtos convencionais.

Houve, em seguida um intervalo para que todos pudessem desfrutar de um excelente 
almoço preparado pelos nossos anfitriões com alimentos frescos e orgânicos, saídos de suas 
unidades de produção.

Os trabalhos foram retomados com a divisão em dois grupos. Um para discutir e 
planejar as atividades  internas,  de rotina de apoio ao MAPA, apontando uma demanda 
financeira à Coordenação do PróOrgânico. Outro, para discutir e planejar as atividades de 
caráter mais amplo (ações externas e projetos), pensando na demanda ao DENACOOP.

O primeiro grupo estabeleceu as seguintes necessidades para a CPOrg/SC para o 
funcionamento  até  o  final  de  dezembro  de  2005.  Destaque-se  que  os  valores  totais 
estimados  não  consideram  aportes  que  podem  ser  dados  pelos  órgãos  públicos  que 
compõem a Comissão e que podem apoiar a realização das reuniões.

Ações/recursos financeiros necessários:
1. Reunião Mensal; alternadamente uma em Florianópolis e outra no interior

a) Despesas de deslocamento, hospedagem (quando for o caso) e alimentação: média de 
R$ 2.000,00 por reunião X 8 = R$ 16.000,00
b) Meios de apoio para a realização de reuniões (equipamentos, material etc): média de 
R$ 300,00 por reunião X 8 = R$ 2.400,00

2. Funcionamento de Grupos de Trabalho (pareceres específicos, elaboração de regimento) 
e missões (vistorias, perícias) = R$ 3.600,00

3. Comunicação (impressos, publicações, telefonia): R$ 3.000,00

4. Apoio de Secretaria (1 estagiário):  R$ 250,00/mês X 8 = R$ 2.000,00

5. Assessorias externas: R$ 3.000,00



TOTAL: R$ 30.000,00

Eduardo (MAPA/SFA-SC) ficou de fazer uma primeira  adequação desses custos 
considerando  os  possíveis  aportes  das  organizações  governamentais,  especialmente  na 
cobertura do deslocamento,  no fornecimento de diárias para os seus representantes e de 
meios para as reuniões.

O  grupo  que  discutiu  as  atividades  externas  apontou  para  a  falta  de  dados 
atualizados sobre a agricultura orgânica em Santa Catarina (número de produtores, área, 
culturas, unidades de beneficiamento e transformação etc), e para a carência de informações 
sobre as pesquisas realizadas e seus resultados e sobre as políticas públicas disponíveis para 
estimular a produção orgânica.
Destacou,  ao  mesmo  tempo,  o  papel  de  facilitador  de  informações  que  pode  ter  a 
CPOrg/SC. Neste sentido, indicou-se a necessidade de produção de um folder da Comissão 
Estadual.

Lembrando que os agricultores orgânicos estão fazendo a agricultura orgânica por 
sua própria conta, apontou-se a importância de fomentar intercâmbios entre eles.

Da mesma forma, sublinhou-se  a necessidade de capacitação dos agricultores, não 
apenas na produção orgânica, mas também para a elaboração de projetos para captação de 
recursos via suas organizações. Além disso, outra capacitação foi mencionada, tanto para 
agricultores  quanto  para  os  técnicos  que  os  assessoram:  uma  preparação  para  o 
funcionamento e a operacionalização de sistemas de certificação.

Finalmente  foram  indicadas  ações  para  melhorar  a  relação  entre  produtores 
orgânicos e os consumidores de seus produtos e ações para favorecer o acesso ao crédito 
fundiário por agricultores orgânicos que detêm áreas muito pequenas.

O Grupo não chegou a apontar formas para expressar essas demandas em projetos. 
Natal (VIANEI) ficou de centralizar contribuições.

Em seguida os participantes da reunião puderam conhecer a propriedade de um dos 
membros do Grupo anfitrião - onde houve um amplo debate sobre o seu funcionamento, 
seguida de uma visita à agroindústria de pequeno porte também ligada ao mesmo grupo.


