
Dados da Reunião
Câmara: Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Flores e Plantas Ornamentais
Título: Reunião Ordinária N. 55
Local: Brasília - MAPA
Data da
reunião:

22/11/2017
Hora de
início:

14:00
Hora de
encerramento:

17:00

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:
• Calendário de Eventos e Reuniões – 2018
o Próximas Datas:
 21/03
 25/07
 21/11
o Hortitec
 20 a 22 de junho
o Enflor
 08 a 10 julho
o Seminário do Ibraflor
 08 de Agosto
14:15 – Rodada sobre a Conjuntura do Setor – Apresentação dos membros. (AE - Item 07 -
Governança da Cadeia)
14:30 -  Portaria da SEMA, posicionamento da AFLORI/Ibraflor Walter Winge
14:50 – Atualizações da IN36 (alterada pela IN15, 12 julho 2016) e as perspectivas para Flores
e Plantas Ornamentais – Manoel Oliveira CNA. (AE - Item 10 - Legislação)
15:05 – Posição dos Laboratórios Credenciados (CEGAL)
15:15- Posição de Processos de ARP de Flores e Plantas Ornamentais.
15:45 – Debate retrospectivas e perspectivas e cenários de exportações de flores e plantas
ornamentais, participação Márcio Almeida- APEX
16:15 - Assuntos Gerais
17:00 – Encerramento
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1 MANOEL JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA CNA PR
2 AYRTON JUN USSAMI PR
3 ALCILEA ALVES DA SILVA ACST/MAPA PR

4
SILVIA REGINA PATRICIO SARTORELLI VAN
ROOIJEN

ABPCFLOR PR

5 JUSMAR CHAVES ABRACEN PR
6 CLARICE BOCCHESE DA CUNHA SIMM AFLORI PR
7 WALTER LUIS WINGE AFLORI PR
8 ROSE MARY GARCIA SKELTON CELIDONIO APROCCAMP PR
9 FÁBIO PASCUINI FRAINER CEASA/Campinas PR
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PR - presente / CO - convidado

 

10 MILTON HUMMEL COOPERFLORA PR
11 RENATO OPITZ CSFPO/SP PR
12 GERALDO JOÃO DE BRUIN CVH PR
13 THEODORUS BREG OCB PR
14 LARISSA LEANDRO PIRES SBFPO PR
15 ARTHUR HENRIQUE PACIFICO DE VASCONCELOS CONAB PR
16 JOSÉ EDUARDO BRANDÃO COSTA CNA CO
17 EDUARDO MARCELINO DE SOUSA APROCCAMP CO
18 ROBERTO DO VALLE BERGANTON CSFPO/SP CO
19 MARCIO ALMEIDA ApexBRASIL CO
20 JOSEANE MADRUGA APROESC CO
21 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA NETTO CNA CO
22 MANOEL OLIVEIRA CNA CO
23 SILVIA REGINA P. SARTORELLI IBRAFLOR CO

Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata: Sim
Desenvolvimento

1- ABERTURA: Foi aberta pelo presidente da câmara, Manoel Oliveira, a quinquagésima
quinta Reunião Ordinária da Câmara Setorial de Flores e Plantas Ornamentais, às quatorze
horas do dia 22 de novembro de 2017, na sala de reuniões da SDA localizada no 3º andar do
Edifício Anexo do Ministério da Agricultura - MAPA. Com a palavra, o presidente deu as boas-
vindas e agradeceu a todos pela presença nesta última reunião do ano de 2017.
2- APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA: Por não ter sido recebido por parte de alguns
membros a ATA da RO nº 53, que foi reencaminhada, foi colocada em apreciação junto com a
da RO nº 54, e não havendo nada a acrescentar por parte dos membros foram ambas
aprovadas.
3- AVISOS E INFORMAÇÕES DA PRESIDÊNCIA E DA SECRETARIA DA CÂMARA: O
presidente discorreu sobre o calendário dos Eventos/Seminários do setor:  HORTITEC, de 20
a 22 de junho, ENFLOR, de 08 a 10 de julho e o Seminário IBRAFLOR em 08 de
agosto. Informou também sobre as datas das RO’s da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de
Flores e Plantas Ornamentais no ano de 2018, que se realizarão em 21 de março, 25 de julho
e 21 de novembro, todas cairão as quartas feira. Comunicou que a primeira e a última RO,
serão realizadas na sala de reuniões da CNA/BSB, ficando a do mês de julho sua realização
na sala 250, 2º andar do Edifício Sede do Ministério da Agricultura - MAPA.
4- RODADA sobre a Conjuntura do Setor – Apresentação dos membros (AE item 07
Governança da Cadeia). Com a palavra os membros das entidades presente: Milton
Hummel/COOPERFLORA, disse que o crescimento está ocorrendo em produtos isolados,
estima-se crescimento de 8% na Cooperflora . Apesar de ser um ano de crise, acreditamos
que já batemos no fundo e agora estamos subindo, mas ainda não estamos normais. Todos as
entidades presentes concordaram que para flor de corte, o mês de novembro foi mais travado.
Fabio Pascuini/Coordenador do Mercado de Flores da CEASA de Campinas, disse se
comparado ao ano passado, até ao meio do ano, houve uma queda de 15 a 17%, já pelo
fechamento até outubro, estava empatado com o ano passado, mas estão estabilizando.
Quando há ruído é porque não está bem. Estão mais tranquilos, pois acertaram a produção. A

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
SGCAM - Sistema de Gestão de Câmaras Setoriais e Temáticas - 1.0
Gabinete do Ministro
ACST - Assessoria de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas
Memória de reunião

Página 2 de 8



reclamação tem diminuído, o empate com o ano passado, os preços têm caído. Em agosto
estavam bem altos, vem caindo, percebe-se no mercado. O presidente fez uma pergunta como
tem repercutido o trabalho de varejo que está sendo feito a partir de maio. Em resposta
relatou-se que a nova administração tem feito muito pelo varejo, tivemos eventos no dia das
mães, dia dos pais, início da primavera, com palestras, aulas para donas de casa, para quem
não tem conhecimento algum de como cuidar de plantas, e também abertura aos sábados até
as 16 horas e nessas datas tem levado até 30.000 pessoas às visitas aos comercio de flores e
plantas. Paulo Yoshiba/Ceasa contou que têm feito um trabalho forte para o varejo, apesar não
ter nenhum estudo pronto. No sábado em vez de 08 às 12h, tem ficado aberto até ás 16h,
estimulando o consumo, a mudança de hábito. O presidente disse ter lido uma reportagem em
que outras Ceasas estavam fazendo o mesmo expediente de eventos. Fabio/Ceasa/Campinas
expôs que no próximo dia 2 de dezembro irão repetir os eventos de datas, agora voltado para
o Natal. Clarice/Aflori, expôs que a flor de corte não anda muito bem no RS, estão vendendo,
mas o preço precisa aumentar, estão mantendo o mesmo valor para poder vender,
percentualmente está estável. A manutenção das cooperativas tem abalado um pouco, pois
acabam fazendo papel de  distribuidora, e para o produtor está difícil, tendo que contornar
custo de transporte de distribuição. Relatou que foi à uma feira, não havia nenhum stand de
flores, e que achou surreal, pois o que mais se via eram pessoas saindo com rosas de
madeira, o que levou o presidente à afirmar que isso mostra que nosso produto tem apelo.
Tudo se vende quando se agrega a imagem de flor, só que tem que estar disponível. Se
houvesse um stand de flores naturais venderiam. Estrategistas de varejo dizem que o
problema do varejo é a distribuição. Jusmar Chaves/ABRASCEM, fala que o nosso objetivo é 
acompanhar o desenvolvimento deste mercado. Nas Ceasas, a vocação é de atacadista. A
referência era a Ceasa de Campinas, que tem estrutura física destinada a isso. Algumas
pensam em fazer alguma coisa, expectativas multiplicaram por conta da crise. A ideia
constante é que se desenvolver e se adaptar aos moldes de Ceasa/Campinas, aprender com
vocês, e ter mercado de flores dentro das Ceasas, despertado há tempos, depois esquecida. 
São 72 entrepostos no Brasil, 23 Ceasas são filiadas à ABRACEM. São 30 a 33 Ceasas nas
capitais, a CEAGESP comanda de 11 a 12 Ceasas. A Ceasa Campinas e de Santo André são
independentes.  Walter Luís Winge/IBRAFLOR, disse que o mercado no mês de setembro,
está semelhante ao do ano passado. De 15 de setembro até outubro, no pico da primavera,
tivemos  comportamentos iguais, com queda de 20%. Não conseguimos decifrar essa queda.
Em contrapartida em novembro houve uma melhora, cresceu positivamente. Temos um
problema sério que é a falência do estado, a prefeitura não está pagando, então não circula
dinheiro. Houve o pagamento do FGTS em agosto, muitos aproveitaram para pagar dívidas,
pouco sobrou para adquirir plantas. Não houve circulação de dinheiro. Fabio Pascuini
Frainer/Ceasa-Campinas, relatou que em outubro foi o pior mês, o mês onde as vendas mais
caíram. Poucas compras, o público vai para passear, e não para comprar. Corroborando com
que falou o Milton, assisti a palestra de um economista que disse ser um bom sinal já se ter
chegado ao fundo do poço. Se tudo correr bem, em 2021 é que teremos o PIB igual ao de
2014. Esta foi uma década perdida, e ainda temos 7 anos. O susto passou, voltemos a
realidade e vamos trabalhar. Fechamos estável, pouquinho positivo, levando-se em conta a
inflação a 3%, mas os custos estão muito altos.  O presidente com a palavra argumentou que
temos que contornar as dificuldades, nosso produto tem um apelo sensacional.
Geraldo/Holambra descreveu não ter novidades, espera-se fechar o ano de 11 a 12% na flor
de corte, sobe um pouquinho nas plantas ornamentais, que há cinco anos vem subindo, era de
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10 a 12%, e hoje está em 14%. Isto está acontecendo na Europa também. Josiane
Madruga/Aproex disse que de outubro/novembro houve um aumento, em novembro para
dezembro voltou a cair. Olhando o ano todo, pode-se dizer estável, cenário indeciso e
desafiador. Milton/Cooperflora disse ser  difícil concluir algo como se pode somar e ponderar.
Renato/CSFPO/São Paulo falou que é necessário se fazer algo para aproximação da
produção para o varejo. Vejam o sucesso dos eventos da Ceasa, a Enflor/Garden fazem
eventos de sucesso, muitos produtores antes só vendiam no atacado, e agora vendem no
varejo. Não se compra mais tanto, para não ter perdas em produtos estocados. Os produtos
devem serem renovados, como plantas e acessórios. Voltando a palavra ao presidente, ele
questionou o tema, e perguntou se  o mercado está mudando ou é a crise? O mercado está
mudando, orquídeas que conseguiram criar escala, cresceu dois dígitos, onde está a crise?
Milton/Cooperflora discorreu a respeito, afiançando   que quando não tem crise, estes
problemas não aparecem. A importância de estarmos reunidos para verificar como aproximar a
produção do varejo, os problemas inclusive na apresentação do produto, como acessórios,
embalagem e outros. O produtor não é motivado a agregar valores para que o produto fique
mais interessante e de agrado do consumidor.  Clarice/ Aflori falou que nas flores de corte a
demanda são maiores, em termos de tipo de flores. Os profissionais de floricultura têm
dificuldades com o varejo.  O presidente alertou que tem discutido internamente novas formas
de consumo. Tudo vai ser diferente, o novo consumidor, a forma de relação de consumo,
temos que mudar a forma de ver o produto, de usar. Vai ser impossível a base produtiva não
interagir com o consumidor, o segredo é saber como. A Ceasa encontrou um, a Holambra
achou outro. Precisamos ver como fazer isso, precisamos ver como vamos conseguir. O que
realmente deve ser produzido, quem vai orientar a produção é o consumidor, o setor tem que
ver com carinho o consumidor. Silvia/ IBRAFLOR, observa que nesse cenário que estamos,
presenciando de forma discreta ainda que  o consumidor está migrando o consumo, dando
mais valor  ao serv iço,  do que ao produto,  seguindo uma for te tendência.
Milton/COOPERFLORA, disse que chama isso de experiência, a soma dos dois,
produtor/consumidor, igual a transformar. Rose/APROCCAMP, relatou ter verificado que o
produtor está vendendo serviço, devido à mudança do perfil do consumidor. Fazendo isso
paulatinamente, ofertando embalagens menores, visita aos canteiros e  colheita pelo
consumidor. Devemos ficar atentos as demandas do consumidor. O consumidor quer criar
uma experiência de consumo diferente, devemos ficar atentos a estes movimentos e como
ficarmos inseridos neste contexto. O Secretário Ayrton tomou a palavra e expôs que como
câmara todos entendem do mercado e haviam sugerido boas idéias, mas que após a reunião
irão embora e elas se perdem, ficando difícil resgatá-las. Com a crise, o setor de floricultura
não perdeu, outros tiveram grandes perdas, pela fala dos senhores, mas o setor permaneceu
estável. Estamos na última reunião e precisamos vislumbrar o ano que vem. Temos que
desenhar a nível de câmara sem desperdiçar a expertisse de ninguém. Cada setor tem um
modo de vislumbrar sobre as tendências, modificando embalagem, novos serviços, questões
de mercado e outros. Temos que desenhar tudo isso a nível de câmara, envolver o pessoal de
o SEBRAE, MDIC, Apex cada um dando sua colaboração, principalmente quando se pensa
em exportar. 
6- Portaria da SEMA, posicionamento da AFLORI/Ibraflor -Walter WInger
Com a palavra o Walter /AFLORI, que falou que acreditava ser este problema do SEMA só
nosso do RGS, mas tem recebido várias ligações de outros como a Grama Preta sobre esta
portaria que até então desconheciam. No Paraná e Santa Catarina já estão com o mesmo
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problema, basicamente o texto é o mesmo, sendo que no Paraná é maior, tem mais restrições.
Com a palavra a Silvia/IBRAFLOR, que discorreu sobre a reunião do Walter, onde o grande
problema é a competência para baixar esta legislação. O executivo não tem esta competência
de legislar. A grande preocupação demonstrada por todos a respeito da Portaria 79/2013 da
Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -SEMA, que estabelece as condições
de várias espécies (a lista é enorme), consideradas por ela como invasoras. O colegiado pede
auxílio, já que ao MAPA, tem assento no Conselho Interministerial. Que o MAPA oriente o que
poderá ser feito, pois a aplicação desta portaria causará sérios problemas econômicos,
financeiros e sociais. Todas as espécies, tanto animais, quanto vegetais, abrangidos pela
Portaria já foram adentrados no país há séculos e estão todas adaptadas. A posição do MAPA
reconhece  que tudo que temos no Brasil é exótico, as secretarias estaduais de meio ambiente
podem fazer portarias, o que não pode é ser antagônico ao Ministério, que  não proíbe nada.
Temos algumas restrições que são setoriais e pontuais, não impede produção, apenas
trânsito, o princípio é outro. O presidente disse que já passou isto para a SDA-MAPA, é uma
questão jurídica e a instituição que nos protege é a IBRAFLOR, caso haja um posicionamento
favorável, enviará a Confederação. O MAPA só pode se manifestar se for contra alguma
portaria baixadas por ele. Não adianta trazermos este assunto ao ministério.
Clarice/AFLORI, relatou que não poderia haver esta Portaria, pois não foi respeitada a
Resolução nº 5 da CONABIO, que exige todo um processo, tem que ter o estudo de impacto
econômico social. Tomamos conhecimento que a Portaria não será revogada, mas
reformulada, sendo que, até que isso se realize, estamos passiveis de sermos multados.
Como o Ministério da Agricultura tem assento no conselho, foi trazido para a câmara este
assunto.
Após diversas opiniões concluiu-se que o caminho a tomar será um documento a ser
encaminhado ao ministro, embasado na falta de cumprimento a Resolução nº 5 do CONABIO,
e do MAPA ter assento no conselho. O secretário Ayrton se prontificou a protocolar ao ministro
esse documento.
O presidente informou que este assunto não morre para nós, para a IBRAFLOR, mas não
pode voltar para a Câmara. Poderá entrar em assuntos gerais onde podemos informar os
andamentos.
7- Atualizações da IN36 (alterada pela IN15, 12 de julho/2016) e as perspectivas para
Flores e Plantas Ornamentais – Manoel Oliveira- CA- (AE item 10 – Legislação).
O texto da norma onde se encontra o agrupamento das plantas ornamentais foi mandado para
o jurídico da ANVISA e do IBAMA. Já teve o retorno, e o IBAMA está pensado se será preciso
passar pelo o Comitê Técnico de Assessoramento de Agrotóxico – CTA para apreciação  e se
houver necessidade entra na pauta do dia 6/12. Este ano a presidência é do MAPA. O
presidente Manoel/CNA informou que se tiver que voltar para CTA irá demorar. Foi realizado
um levantamento e se retornar deverá agrupar mais 3 anos de discussão.
8- Posição dos Laboratórios Credenciados – (CEGAL)
O presidente confirmou que Ana Paula fez um trabalho muito bom. Que eles do Rio de Janeiro
já estão acertados, e o processo foi enviado para não perderem a certificação, e já está
resolvido, só faltando a publicação.Que o Instituto Biológico /SP – Campinas, já está em
processo de acreditação. Que pediu para ver onde está o processo do outro laboratório
Biológico e não consegui saber como está acreditação.
Vamos continuar verificando em que estágio está, pedimos a atenção visto que já foi
encaminhado ao ministério.
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9- Posição de Processos de ARP de Flores e Plantas Ornamentais.
Palavras do presidente ao colegiado -Sobre a questão de análise de riscos de Praga- ARP,
que resgatamos na última reunião. A regionalização, esta questão está sendo tratado de outra
forma. O que é uma obrigatoriedade e o que não é. A parte de pesquisa feita por bolsista, o
MAPA é que terá que requisitar. O estagiário terá uma bolsa, para estudar o problema.  Ato
DSV nº1/2014, de acordo com o art. 26 da Lei 9.784 de 29/01/1999 diz, ficam intimadas a
manifestar o interesse na continuidade da avaliação dos pleitos de ARP pelo DSV/DAS. A não
manifestação por escrito no prazo de 30 dias a contar da publicação do deste ato, será
arquivado. Foram consultados e quem tivesse processo e não se manifestasse até final de
março de 2014, o processo será encerrado. Houveram diversas queixas, porque não tomaram
conhecimento desta medida. Silvia/IBRAFLOR relatou que se chegar para a pessoa que
pagou 20.000 reais e dizer que o processo foi encerrado em 2014, e o ministério não se deu
ao trabalho nem de avisar. Vai dar um problemão. O mínimo que se espera é que tenha o
andamento e que não houve, está parado há anos. Sendo que a pessoa preencheu um
cadastro, identificou-se, deu nome e endereço. O requerente tem que receber a notificação.
Silvia/IBRAFLOR, relatou que foram encaminhados três processos, nestes casos foram pagos
ao centro colaborador, não precisava pagar estagiário bolsista, não andou e não tiveram
solução. O secretário Ayrton fez a sugestão de um grupo conversar com o Secretário da SDA,
se organizem e tragam para o debate. O presidente sugeriu um fórum, para que se organize
os processos, antes da próxima reunião ordinária. Ayrton enfatizou que tem que se mostrar
que o setor está passando por problemas, deve ser por escrito e organizado. Informou também
que o RENASEM – Registro Nacional de Sementes e Mudas, deverá ser publicado em janeiro
ou fevereiro/18. Os ajustes foram incluídos pelo decreto, e enquanto isso a publicação não
acontece, estamos sendo fiscalizado, disse Rose. O presidente afirmou que foi mandado um
NT para os fiscais informando.
Rose/APROCCAMP declarou que acreditava que os fiscais não haviam recebido tal
informação, apresentando ao presidente uma notificação que um cliente recebeu.
O presidente disse que precisamos ficar atentos e informar quais as barreiras, posto fiscal
estão acontecendo as notificações e enviar a NT para as secretarias setor de fiscalização.
Precisamos pelo ministério enviar para aquela fiscalização, mas é preciso saber com certeza
onde está acontecendo. O Secretario Ayrton com a palavra informou que o fara a reclamação
via Câmara dizendo que está acontecendo. O RENASEM deverá ser aprovado em janeiro e
após poderemos dar sugestões de onde pode e não pode ser usado.
10- Debate retrospectivas e perspectivas e cenários de exportação de flores e plantas
ornamentais - participação de Márcio Almeida - APEX
O presidente passou a palavra ao representante da APEX, Marcio Almeida/APEX, Diretor de
Projetos de Agronegócio, que disse que um dos objetivos da  sua presença é conhecer essa
câmara e as lideranças do setor, que ele irá visitar os principais pontos de comercialização
para  perceber o histórico de exportação existente, quais as barreiras e as dificuldades. Fez
um breve histórico do apoio dado de mais ou menos 10 anos atrás e que depois foi perdido,
mas agora a APEX/Brasil mudou.  Apesar da distância, sabemos o que o setor tem passado.
Relatou sobre a necessidade de visitar os polos para entender da logística do negócio, ver os
problemas que afetam os negócios aqui no Brasil e que consequentemente afetarão a
exportação, para que possam proporcionar o apoio correto. A época em que estivemos mais
próximos, quando setor queria exportar, era mostrado logo o projeto, mas com o tempo,
verificamos que havia necessidade de ser diferente, cada um tem uma necessidade. Vimos
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aqui hoje que o setor tem a consciência que precisa realizar algumas modificações para o
âmbito do consumo. Coisas que vimos que foram modificados em outros setores como o mel e
deu certo.  Nossa idéia é a visitar e paralelamente ver o processo de qualificação.  O que
atrapalha, passa pela organização, conhecimentos específicos de idioma, website e outros. 
Durante o InterAGRO, com uma palestra nossa, vieram algumas empresas de São Paulo, Sta.
Catarina, Ceará todas interessadas em exportar. Quem mais se interessar pode entrar em
contato comigo diretamente. A equipe irá ligar combinar a melhor data para a visita e será feito
um questionário para saber sobre as suas dificuldades e maturidade da empresa para atender
o mercado externo. Poderemos ter apoio dos núcleos de Programa de Qualificação para
Exportação – PEIEX, no Ceará, Itajaí e Campinas, dirigido a empresas que queiram
incrementar a competitividade e a qualificação, preparando para que possam iniciar o
processo de exportação de seus produtos de forma planejada e segura. Com a visita aos
setores, vamos fechar o primeiro ciclo, entendendo como vocês estão hoje e apoiar
efetivamente. É nossa intenção fazer uma rodada de negócio internacional, ano que vem, para
isso, mais tarde precisaremos conversar como seria a melhor maneira ou se seria um evento
nacional, se teria alguma localidade específica, para que possamos trazer compradores
estrangeiros para conhecer o negócio de vocês.
O presidente relatou que tem um evento nacional com grandes produtores, cooperativas,
associações que estão lá para mostrar e promover seus produtos, pode ser interessante.
Continuando, o representante da Apex relatou, que o estrangeiro não tem a imagem do que é
o Brasil, da sua dimensão territorial, da demarcação da Amazônia.  Tem a ideia pré-concebida,
apoiada por alguns grupos ambientalista mal-intencionados, que o Brasil se desmata demais,
maltrata o índio, desconhecem que temos a Lei Florestal e que cuidamos do nosso meio
ambiente. Ninguém preserva mais que o Brasil. Tudo isso influencia na decisão de compra,
pois eles acham que podem estar prejudicando alguma coisa, não sabem o que o Brasil
produz, nossa capacidade de produção.  Trazer estas pessoas de fora para conhecer como
gera o negócio e desmitificar estas questões ambientais e ao mesmo tempo fazer bons
negócios. É isso que estaremos trazendo para vocês, que poderá ser modificado de acordo
com as informações que iremos colher do setor, e o que precisa
Presidente disse que a CNA tem recurso para contratar uma consultoria ou levantamento de
banco de dados, para alçar detalhes específicos, que poderá ajudar nestas questões, e
afirmou que precisam trabalhar juntos. O que o representante da APEX/Brasil concordou e
citou as questões de: Identificação de mercado, planejamento estratégica, desenvolvimento de
imagem para posicionamento no exterior, embalagem, apresentação do produto que serão
trabalhos a serem desenvolvidos depois desta visita. O Presidente indagou como poderia
auxiliar nestes contatos. Em resposta, Marcio/Apex disse que gostaria de visitar as três
localidades: São Paulo, Ceará, Santa Catarina. Deixou seu cartão de visita e falou da
necessidade de agendar uma data para a realização das visitas. O representante da Câmara
de São Paulo disse que poderá facilitar a marcação das datas, nas cooperativas, Ceasas,
associações.
Foi dada a palavra ao Pedro/CNA que relatou estar com este trabalho sobre variações de
mercado, processo de capacitação. Que está na CNA junto a APEX  e se coloco a disposição
do setor para ajudar em todo o processo, afirmando   para que  as flores brasileiras ganhem o
mundo.
     10 -  Assuntos Gerais -Silvia/ IBRAFLOR, informou que havia um projeto para isentar as
flores ornamentais de imposto, e foi nomeado relator o Senador Caiado, que irá para a
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próxima reunião, onde poderá ser aprovada e depois  para Casada Civil para ser
sancionada. É  uma notícia boa, pois uma PL demora 3 anos para ser aprovada e parece que
chegou ao fim.   
    11 - Encerramento -Sem mais assuntos para tratar, o presidente agradeceu aguardando
todos para a RO do  21/03/2018, que será realizada na da CNA, foi encerrda a reunião e
lavrada esta ata por Alcilea Alves da Siva (Assessora) e revisada pelo Secretário Ayrton Jun
Ussami e pelo Presidente Manoel José G. de Oliveira
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