
Dados da Reunião
Câmara: Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Flores e Plantas Ornamentais
Título: Reunião Ordinária N. 54
Local: Brasília - MAPA
Data da
reunião:

26/07/2017
Hora de
início:

14:00
Hora de
encerramento:

16:30

Pauta da Reunião

14:00 - Abertura da Reunião e Aprovação da Ata da Reunião Anterior
 
14:05 - Avisos e Informações da Presidência, e da Secretaria da Câmara:

Evento da Apex em Fortaleza, Exportação de Flores e Plantas Ornamentais●

6º Seminário Nacional IBRAFLOR●

Calendário de reuniões – 2017 Próximas Datas: 22/11●

14:10 – Rodada sobre a Conjuntura do Setor – Apresentação dos membros. (AE - Item 07 -
Governança da Cadeia)
 
14:40 – Hortitec,  e Enflor/Garden Fair,  Renato Optiz e Ana Paula ABCSEM
 
15:00 – Atualizações da IN36 (alterada pela IN15, 12 julho 2016) e as perspectivas para Flores e
Plantas Ornamentais – Manoel Oliveira CNA. (AE - Item 10 - Legislação)
 
15:10 – Posição de Processos de Flores e Plantas Ornamentais (Levantamento) (DARP), retorno dos
membros
 
15:15 - Problema grave no RS com uma portaria da SEMA, Clarice Simm AFLORI
 
15:30- Posição dos Laboratórios Credenciados (CEGAL), Manoel Oliveira CNA e Ana Paula  ABCSEM
 
15:45  - Produção Integrada, próximos passos – Grupo de Trabalho , EMBRAPA José Luiz Mosca (AE -
Item 10 – Legislação)
 
16:00 – Revisão do Decreto,  Necessidades de alterações da RENASEM, Rose Mary Skelton
APROCCAMP.  (AE - Item 10 - Legislação)
 
16:15 – Assuntos Gerais
– Direcionamento Rastreabilidade de Agrotóxicos pelo Sistema GEDAVE, e controle do MP, Rena
Optiz, Presidente da Câmara Setorial de Flores e Plantas do estado de São Paulo (AE - Item 10 -
Legislação)
 
16:30 - Encerramento

Lista de Participantes
Nome Entidade Frq Assinatura

1 MANOEL JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA CNA PR
2 JOSÉ EDUARDO BRANDÃO COSTA CNA PR
3 ALCILEA ALVES DA SILVA ACST/MAPA PR
4 PAULO YOSHIDA ABAFBrasil PR
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PR - presente / CO - convidado

 

5 ANA PAULA SÁ LEITÃO VAN DER GEEST ABCSEM PR

6
SILVIA REGINA PATRICIO SARTORELLI VAN
ROOIJEN

ABPCFLOR PR

7 CLARICE BOCCHESE DA CUNHA SIMM AFLORI PR
8 ROSE MARY GARCIA SKELTON CELIDONIO APROCCAMP PR
9 GILMAR GERMANO JACOBOWSKI APROESC PR
10 CLEISON MEDAS DUVAL ASBRAER PR
11 FÁBIO PASCUINI FRAINER CEASA/Campinas PR
12 MILTON HUMMEL COOPERFLORA PR
13 JOSE LUIZ MOSCA EMBRAPA PR
14 THEODORUS BREG OCB PR
15 ANDREZA KERR FANTINE MARTINEZ SINDIVEG PR
16 GISELE VENTURA GARCIA GRILLI SMC/MAPA PR
17 ROSILENE FERREIRA SOUTO SMC/MAPA PR
18 JOYCE SILVINO ROCHA OLIVEIRA CONAB PR
19 FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA FACUNDO CO
20 INÊS PAULA WAGEMAKER ABCSEM CO
21 RENE AFONSO MAHNKE APROESC CO

Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata: Sim
Desenvolvimento

Memória da Reunião Ordinária

 Câmara: Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Flores e Plantas Ornamentais     
    
 Reunião: Reunião Ordinária Nº 54
 Data da Realização: 26/07/2017 - 13:30 horas
 Local: Sala de Reuniões do 2º andar - Edifício Sede do MAPA – Brasília/DF.

1- Abertura da Reunião: A quinquagésima quarta Reunião Ordinária da Câmara Setorial de
Flores e Plantas Ornamentais, foi aberta pelo Presidente da Câmara Manoel Oliveira, às
quatorze horas e três minutos, do dia 26 de julho de 2017, na sala de reuniões do segundo
andar do Edifício Sede do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, que
agradeceu a presença de todos.

2- Apreciação e Aprovação da Ata da 53ª RO: A ata será reencaminhada, devido ao não
recebimento por parte de algumas entidades e deverá ser apreciada na próxima reunião.

3- Avisos e Informações da Presidência e da Secretaria da Câmara.
O Presidente da Câmara, apresentou o servidor AFFA, Ayrton Jun Ussami como o novo
Secretário, e a servidora Alcilea Alves como a nova Assessora desta câmara. O presidente
prestou informações relacionadas ao setor: Os Eventos da APEX realizados em Holambra-SP
e em Fortaleza-CE, onde surgiu uma demanda à CNA, para que apresentasse um trabalho
setorial com a entidade, com vistas às iniciativas exportadoras.
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Como encaminhamento ficou combinado com a APEX, que será encaminhado um documento
do perfil setor de flores, e que serão indicados através da IBRAFLOR produtores que tem
interesse ou que já tenham capacidade exportadora. Será um programa com caráter de
envolvimento e não setorial.

4- 6º Seminário Nacional IBRAFLOR
O evento será realizado dia 9 de agosto, em Holambra –SP. O presidente disse que esse
fórum é técnico e comercial, que de lá é que surgem as necessidades do setor, convidando
todos do plenário.

5- Calendário de Reuniões/2017.  A próxima reunião acontecerá dia 22 de novembro, quarta-
feira, em Brasília/DF no horário de 13:30h às 16:00h.

6- Rodada sobre a Conjuntura do Setor – Apresentação dos Membros.  (Governança da
Cadeia)
Mauricio Ercolin,/GRAMALEGAL, comentou que esse ano de 2017 tem sido difícil para o setor,
houve uma redução de 20% a 40% nas vendas, em relação ao mesmo período do ano
passado. Fabio Pascuini, coordenador do mercado de Flores da CEASA/Campinas, disse que
até a metade do ano de 2017 a comercialização tem sido árdua no mercado de flores, e que o
dia das mães, foi praticamente igual ao do ano anterior. Gilmar Germano/APROESC/SC, disse
que houve alguns casos isolados de queda, e que se manteve a comercialização, onde os
associados foram buscar novos mercados, e que por conta disto conseguiram se manter no
patamar do ano anterior. Velling informou melhoras de 10% no mercado de flores. A AFLORI
disse que diminuiu a demanda por flores e plantio de mudas. A ABAF/Brasil falou que o
primeiro semestre foi retraído, que esperam melhoras para o segundo semestre.
Os demais membros também mencionaram o cenário econômico não favorável e a expectativa
de leve crescimento para os próximos meses.

7- Relatos dos eventos do setor: HORTITEC E ENFLOR.
Ana Paula/ABCSEM, ressaltou a satisfação dos expositores com o sucesso da HORTITEC,
com um grande número de visitantes, aproximadamente 30 mil pessoas.
Sobre a  ENFLOR e GARDEM FAIR, realizadas no mês de julho de 2017, apresentou um
aumento de 15% de público, com cerca de 17 mil convidados.
Observou-se que mesmo com a crise econômica o HORTITEC em 3 anos consecutivos,
continuou crescendo, enquanto ENFLOR em dois anos teve dificuldades, mas agora no
terceiro, ofereceu um melhoramento.

8- Atualizações da IN 36/2009 (alterada pela IN 15/2016) e as perspectivas para Flores e
Plantas Ornamentais (AE – Item 10 – Legislação).
O Presidente referindo ao tema disse que esse processo já passou no Comitê Técnico de
Assessoramento de Agrotóxicos – CTA, e que existe uma ata aprovando o agrupamento das
plantas, com justificativas técnicas dos pareceres, que está praticamente aprovado. No
entanto, desde a última reunião até a atual, nada aconteceu, pois ainda está no jurídico da
ANVISA e do IBAMA. Relatou que entrou em contato com Secretário da Câmara, Ayrton J.
Ussami, e foi sugerido que seja feita gestões sobre as pastas. Como deliberação, o presidente
solicitou que a CNA, OCB e a direção dessa Câmara Setorial, agendem uma reunião com os
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Presidentes do IBAMA e da ANVISA para andamento dos trâmites. José Eduardo
Brandão/CNA articulará reuniões com ANVISA e IBAMA.

9- Posição de Processos de Flores e Plantas Ornamentais (ARP)
O Presidente cobrou dos membros o compromisso da estratégia combinada sobre a demanda
em relação às análises de Risco de Pragas – ARP, pois na última reunião ficou acertado que
todos os membros iriam enviar os números dos processos para identificação e serem
discutidos, mas só a GRAMALEGAL enviou.  Em seguida, Silvia Regina Van Rooijen, da
ABPCFLOR, informou que entrou em contato com o Secretário da SDA, Luis Eduardo Rangel,
que “pediu para que ela trouxesse dez processos para tentar resolver”, mas por falta dos
processos, que os membros não encaminharam, não conseguiu levar nenhum.
Para tanto, foi então deliberado que os membros enviarão os casos de ARP, para Silvia
Regina/ ABPCFLOR, que elaborará uma Nota Técnica para posteriormente conversar com o
SDA/ Departamento de Sanidade Vegetal.

10- Problema grave no RS com uma portaria da SEMA.
Clarice Simm, representante da AFLORI, apresentou a questão da Portaria da SEMA RS,
sobre o cultivo, reprodução e comercialização de plantas exóticas. Na norma se refere às
espécies que ainda não existem no Rio Grande do Sul, mas que tem influência próxima as
fronteiras. Essa Portaria de 2013, foi enviada para Holambra e todos ficaram atemorizados,
pois são várias as espécies consideradas invasoras.
A Câmara deliberou pelo encaminhamento de uma Nota Técnica, a ser elaborada pela
representante da AFLORI, Clarice, detalhando todos esses pontos comentados na reunião, e
após a ACST expedirá para o jurídico.

11-Posição dos Laboratórios Credenciados (CGAL), Manoel Oliveira/CNA e Ana
Paula/ABCSEM
O Presidente informou que obteve a informação da CGAL, que são realizadas por volta de
seiscentas análises mensalmente, com custo unitário de trezentos reais, totalizando um gasto
que varia de cento e cinquenta até duzentos mil reais mensais. Mostrou a preocupação pela
falta de laboratórios que não tem viabilidade econômica para exercer a atividade.  Como
deliberação, Ana Paula verificará a possibilidade do laboratório do Biológico de SP, assumir as
atividades de análise.

12- Produção Integrada, próximos passos – Grupo de Trabalho, EMBRAPA José Luiz Mosca
(AE Item 10 – Legislação)
José Luis da EMBRAPA, iniciou sua fala comentando um curso de capacitação em
Jaguariúna, oferecido pela a Embrapa, e que só duas pessoas se inscreveram na área de
floricultura, sendo então o curso cancelado por falta de quórum. O presidente relatou que a
divulgação do curso apresentou algumas falhas, e que na última reunião havia sido acordado a
criação de um grupo de trabalho para ser discutido esse assunto. A Silvia sugeriu que seja
feita uma parceria com Associação de Engenharia e Agronomia para pleitear o curso, e que
entrará em contato com a entidade a fim de viabilização.

13- Assuntos Gerais
 Revisão do Decreto, Necessidades de alterações da RENASEM (AE - Item 10 - Legislação)
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O Presidente informou que está dependendo do Decreto de Sementes e Mudas, a ser
publicado, para mobilizar o processo de mudança da norma específica para flores e
ornamentais, que está praticamente pronta, alterá-la agora provocaria uma demora ainda
maior. Sendo assim, as alterações serão realizadas por Instrução Normativa, específica para
flores e ornamentais.

14- Direcionamento Rastreabilidade de Agrotóxicos pelo Sistema GEDAVE, e controle do MP.
(AE - Item 10 - Legislação)
O Presidente relatou que em relação ao Direcionamento Rastreabilidade de Agrotóxicos pelo
Sistema GEDAVE, o assunto foi encaminhado para o Coordenador das Câmaras Setoriais de
São Paulo, para que seja avaliado, e voltará à câmara, caso seja necessário.

Encerramento: O Presidente agradeceu a presença de todos e não havendo mais assunto a
ser tratado, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e trinta e dois minutos, e a ata lavrada
pela Assessora Alcilea Alves da Silva e revista pelo Secretário da Câmara e será assinada 
pelos presentes.
 

Preposições
Item Item da reunião

Ações
Item Ação Responsável Dt. prevista

Dados da próxima reunião
Local:
Data da reunião: Hora de início:
Pauta da Reunião

 

Anexos
Arquivo Descrição
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