
ATA DA REUNIÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ORGÂNICA – PRÓ-ORGÂNICO

1. Instalação da Comissão de Produção Orgãnica de Santa Catarina – CPOrg/SC:

A abertura  dos trabalhos  se  deu com a participação  do fiscal  federal  agropecuário  José Carlos 
Ramos que representou o Delegado na solenidade de instalação do CPOrg/SC.  O representante do 
Delegado fez breve discurso colocando a importância da criação da Comissão para a DFA/SC, bem 
como ressaltando a crescente representatividade do sertor orgânico no agronegócio brasileiro.
Na sequência, nominou os integrantes da comissão e deu posse aos mesmos. 
Após a apresentação do representante do Delegado, a Coordenadora do CPOrg, Ivete Kalvelage, 
ressaltou  a  importância  da  criação  da  comissão  e  relembrou  as  etapas  anteriores  referente  ao 
Colegiado de Agricultura Orgânica.

2. Fórum de Discussão do Programa PRÓ-ORGÂNICO:
Dia 09/12:
Rogério, responsável pelo Pró orgânico no Ministério da Agricultura/MAPA apresentou a situação 
legal da agricultura orgânica – Lei 10.831 e IN 007. Informou que as comissões serão a forma de 
ouvir as reinvindicações de todo o Brasil. A concepção do Pró-orgânico está totalmente baseado nas 
demandas  das  Comissões  Estaduais  e  objetiva  valorizar  a  diversidade  de situações  no Brasil  e 
dentro de cada Estado.
Ante o questinamento sobre a possiblidade da inclusão de novos membros no  CPOrg/SC, Rogério 
colocou que isso seria viável quando da elaboração do Regimento Interno. Como forma de ampliar 
o  espaço  das  ONGs,  sugeriu  colocar  mais  vagas  para  a  EPAGRI  (considerando  as  gerências 
regionais) ou colocar todas as entidades ligadas a Secretaria da Agricultura (ICEPA, CIDASC).
Foi questionado sobre a possiblidade de apoio financeiro as entidades não governamentais  para 
participação nas reuniões.
Levantada a possibilidade de realização de reuniões através de vídeo-conferência. Em SC as 29 
Secretarias Regionais do Governo do Estado tem estrutura para tal e poderiam ser utilizadas.
Está se aguardando a instalação das comissões estaduais para então criar a nacional. As ONGs vão 
decidir seus representantes na comissão nacional.
Na sequência  dos trabalhos,  Wilson Schmidt  da Universidade Federal  de Santa  Catarina/UFSC 
apresentou a experiência da AGRECO e o representante da Rede ECOVIDA, Luiz Carlos Rebelatto 
apresentou a experiência da referida ONG com a certificação participativa.
No dia 10/12 destacaram-se os seguintes assuntos:
1.   Foram levantadas dúvidas sobre o programa PRÓ-ORGÃNICO devidamente esclarecidas por 

Rogério;
2.  Certificação:  formas  de  certificacação,  credenciamento  de  entidades  certificadoras,  selo  do 

MAPA.  Foi  levantado  pelo  sr.  Armando  Lopes  da  Silva  o  problema  relacionado  com  a 
FUNDAGRO, entidade  certificadora  relacionada  a  EPAGRI que – segundo determinação da 
Direção da Empresa – deixará de atuar a partir de 31/12/04. Os produtores ainda tem muitas 
embalagens com o logotipo da Fundagro, o que resultará em prejuízo aos mesmos;

3.  Levantado o problema que representa a certificação da produção orgânica em propriedade  que 
também possui produção convencional;

4.  A regulamentação  da  Lei  deve detalhar  desde  a  forma  da auditoria,  forma de fiscalização, 
penalidades, etc;

5.  A intenção é fazer uma pré-avaliação da proposta de regulamentação da Lei até a metade de 
janeiro e posteriormente deixar o texto em consulta pública.

Ficou acordada o dia 14/02/2005 para a próxima reunião que iniciará as 10:00 hs no auditório da 
Delegacia Federal de Agricultura em Santa Catarina/DFA-SC.


