
Dados da Reunião
Câmara: Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Flores e Plantas Ornamentais
Título: Reunião Ordinária N. 56

Local:
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA Quadra 601 Bloco K,
Brasília, DF

Data da
reunião:

21/03/2018 Hora de início: 14:00
Hora de
encerramento:

17:00

Pauta da Reunião

DATA: 21/03/2018

HORÁRIO: 14:00 às 16:30

LOCAL: CNA – Confederação Nacional da Agricultura – Sala do Conselho. Brasília DF.

 

1-    14:00 - Abertura da Reunião e Aprovação da Ata da Reunião Anterior

 

2-   14:05 - Avisos e Informações da Presidência, e da Secretaria da Câmara:

                    Atualização da Composição da Câmara

                    Calendário de Eventos e Reuniões – 2018

                                 Hortitec: 20 a 22 de junho

                                 Enflor: 08 a 10 julho

                                 57ª  Reunião Ordinária. MAPA. Bsb DF: 25 de julho 07 

                                 Seminário do Ibraflor: 08 de Agosto

                                 58ª Reunião Ordinária. CNA. Bsb DF: 21/11

 

3-   14:15 – Rodada sobre a Conjuntura do Setor – Apresentação dos membros. (AE - Item 07 - Governança da Cadeia)

 

4-   14:40 – Informes -  Reunião com Secretário Executivo Eumar Novacki do MAPA com os Presidentes das Câmaras. Manoel Oliveira

(AE - Item 10 - Legislação) (AE - Item 04 – Defesa Agropecuária)

                                      Pontos Discutidos:

                                   Análise de Risco de Pragas - ARP

                                RENASEM

                                Portaria da SEMA

                                Registro Nacional de Cultivares - RNC

                                Laboratórios Credenciados

                               Outros

 

5-   15:00 - Perspectivas e Cenários de Exportações de Flores e Plantas Ornamentais, participação Márcio Almeida - APEX, Pedro Netto –

APEX (AE - Item 09 - Comercialização)

 

6-   15:30 – Atualizações da IN36 (alterada pela IN15, 12 julho 2016) e as perspectivas para Flores e Plantas Ornamentais – Carlos

Venâncio - MAPA (AE - Item 10 - Legislação)

 

7-   16:00 – Agenda Estratégica, Pendências e Avanços – Debate

 

8-   16:20 –  Assuntos Gerais

 

9-   16:30 – Encerramento

 

Manoel Oliveira

Presidente da Câmara

 

Lista de Participantes
Nome Entidade Frq Assinatura

1 MANOEL JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA CNA PR
2 JOSÉ EDUARDO BRANDÃO COSTA CNA PR
3 AYRTON JUN USSAMI PR
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PR - presente / CO - convidado

 

4 ALCILEA ALVES DA SILVA ACST/MAPA PR
5 PAULO YOSHIDA ABAFBrasil PR
6 ANA PAULA SÁ LEITÃO VAN DER GEEST ABCSEM PR
7 JUSMAR CHAVES ABRACEN PR
8 CLARICE BOCCHESE DA CUNHA SIMM AFLORI PR
9 ROSE MARY GARCIA SKELTON CELIDONIO APROCCAMP PR
10 CLEISON MEDAS DUVAL ASBRAER PR
11 FÁBIO PASCUINI FRAINER CEASA/Campinas PR
12 RENATO OPITZ CSFPO/SP PR
13 GERALDO JOÃO DE BRUIN CVH PR

14
SILVIA REGINA PATRICIO SARTORELLI VAN
ROOIJEN

IBRAFLOR PR

15 THEODORUS BREG OCB PR
16 GISELE VENTURA GARCIA GRILLI SMC/MAPA PR
17 ROSILENE FERREIRA SOUTO SMC/MAPA PR
18 ELIANE DAS GRAÇAS MOTA SOARES DE ARAÚJO GS1 Brasil PR
19 MARCIO DIAS DE ALMEIDA ApexBRASIL PR
20 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA NETTO CNA PR

Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata: Sim
Desenvolvimento

1-Abertura e aprovação da ata da reunião anterior

No dia 21 de março de 2018, na sala de reuniões da CNA, foi aberta a 56ª RO da Câmara Setorial da

Cadeia Produtiva de Flores e Plantas Ornamentais, a primeira de 2018, pelo seu presidente Manoel José

Gonçalves de Oliveira, que com a palavra agradeceu a presença de todos.

 2- Aprovação da Ata das 55ª

Foi colocada para apreciação a Ata da RO nº 55ª, que foi previamente enviada aos membros, onde o

presidente solicitou que as proximas  atas, não fossem tão extensa. 

3- Avisos e Informações da Presidência e Secretaria, Atualização da composição da câmara.

Calendário de Eventos e Reuniões – 2018

Hortitec: 20 a 22 de junho, Enflor: de 08 a 10 de julho, Seminário de Ibraflor: 8 de agosto. O secretário

Ayrton apresentou o calendário para às RO’s do ano de 2018:21 de março, quarta feira, das 14 ás 17h, na

sala de reuniões da CNA,25 de julho, quarta feira, das 14 às 17h, na sala 250 do Ed. Sede do MAPA21

de novembro, quarta feira 14 ás 17h, na sala 250 do Ed. Sede do MAPA. Continuando, falou da

necessidade de atualização da documentação para indicação de composição de câmara. Informou que

será encaminhado a todos a minuta do documento a ser preenchido e após deverá ser encaminhado para

ACST, via protocolo geral do MAPA, em mãos ou por via postal, para o endereço: ACST- Sala 251, 2º

andar - Edifício Sede. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Esplanada dos Ministérios,

bloco D. CEP: 70.043-900. Brasília DF. O objetivo será a atualização do banco de dados e a publicação

da Portaria no Diário Oficial da União - DOU. Os dados estão desatualizados, o que vem dificultando a

comunicação com os membros. Pediu também que todos atentassem para a assinatura na lista de

presença, pois o número de 3 faltas a entidade poderá ser excluído, sendo lembrado pelo presidente que

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 6



existem 5 entidades em espera, pois o número de participantes está completo, sendo que existem  outras

entidades a espera para entrar.  O presidente falou sobre o calendário de eventos: Hortitec – 20/22 de

julho, que contempla vários setores, em seguida Enflor 8/9 e 10 de julho para o segmento de decoradores

e varejista, pois é uma feira muito bonita e toda a cadeia estará presente. Disse que a próxima RO será

25/julho. E, se tudo der certo dia 24 ou 26 de julho, realizaremos um Fórum, um trabalho conjunto com

fruticultura, hortaliças e flores, com foco na RP,  para importação e exportação. É um assunto que será

preciso resolver, dar um encaminhamento. Falou sobre o Seminário da Ibraflor que  será em agosto, que

é um evento com discussões técnicas. Informou que a última reunião da câmara, em 21/11/2018, será

novamente na CNA. Declarou o presidente que a princípio seria por falta de local no MAPA, mas que a

CNA é a casa do produtor onde o setor é muito bem tratado e apoiado.

4-  Rodada sobre a conjuntura do Setor – Apresentação dos membros    ( item 07 da Agenda

Estratégica- AE – Governança da cadeia).

Com a palavra o Fabio/Mercado de Flores -CEASA/Campinas reclamou que as vendas caíram em

comparação a 2016/2017, com a queda de 17%. Que em janeiro e fevereiro houve a queda de 10%. Que

o produtor tem voltado com a mercadoria, principalmente flores de corte. Clarice/AFLORI/RGS , falou

sobre a seca janeiro, mas que em fevereiro choveu, houve uma certa recuperação. Que também sentiu a

retração na flor de corte, e dos eventos. Paulo/ABAF/Brasil disse que cuidam da capacitação dos

floristas, e que viram um leve decréscimo na mudança de perfil de consumo. Sobre o modo de como se

usar as flores, só as mais simples, básicas e de maneira mais econômica. Diminuindo o consumo,

procurando usar mais a criatividade. André/Holambra falou que em 2018 começou com o crescimento de

volume ofertado de 6%, o preço médio cresceu 10% e o faturamento 17%. Tendo a flor de vaso crescido

mais que a flor em corte. Jusmar/ABRACEN relatou que quanto aos produtores de Brasília, sente ter

havido uma retração no paisagismo. Sem grandes projetos, jardins suntuosos, também com carência de

plantas e flores de corte. Renato/ CS Flores e Plantas- SP, falou sobre os eventos das empresas. Relatou a

respeito da Hortitec -Feira de horticultura em 20/22 de julho/18 . Enflor -Encontro Nacional de Floristas,

atacadistas e empresas de acessórios e Garden Fair – Feira de Tecnologia em Jardinagem e Paisagismo,

em 8/10 de julho/18. Relatou que a procura para estes eventos está grande, demonstrando claramente o

interesse de muitos que querem investir no setor de jardinagem e paisagismo. Que existe uma parcela de

público  olhando com bons olhos o setor, querendo investir, mostrar seus produtos, oferecendo ao

mercado inovação, tecnologia e fontes alternativas de energia e até outros tipos de vasos. Isso mostra um

outro viés do setor que é interessante.

Clarice relatou sobre o uso de flores artificiais, sua indignação, chamando a tenção onde poderiam usar

mais verde.

5- Informes – Reunião com o secretário Executivo Eumar Novack do MAPA com os Presidentes

das Câmaras. Manoel Oliveira (AE - item 10 – Legislação) ( AE - item04 - Defesa Agropecuária).

Pontos discutidos: 6-Análise de Risco de Praga – ARP, RENASEM - Portaria SEMA – Registro

Nacional de Cultivares – RNC, Laboratórios Credenciados, outros. A reunião com o SE tivemos

oportunidade d falar em alguns pontos por exemplo ARP

Com a palavra o presidente relatou um pouco sobre a reunião, afirmando ter dito sobre a portaria SEMA,

que além de estar nos estados do RGS, Paraná já está chegando em Minas Gerais, podendo gerar graves

problemas e perdas significativas para o setor. Informou que o Laboratórios do RJ já está operando,

ficando de verificar o biológico da região de Campinas, que tem alguns pontos serem revistos.

Na questão da ARP, a posição do secretário Rangel/DSA é que não se resolve porque o volume de

trabalho é muito grande, e a velocidade das demandas é muito maior. Que a disponibilidade de técnicos

não cobre as demandas. O presidente relatou que em conversa com Jose Eduardo, que disponibilizou nos

dar atenção, e com o Goulart expos a complexidade do assunto. Esclareceu por exemplo que os processos
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arquivados são em número de 600. Que desconhece se têm processos da Câmara de Flores, arquivados e

ou em andamento.  Resolveu -se então que se fará um pedido formal para que a câmara tome

conhecimento quais foram os processos arquivados e quais os que estão em trâmite. O presidente Manoel

disse acreditar que este assunto necessite virar um fórum, para discutir, acompanhar e interagir com os

membros da cadeia a respeito dos pedidos, com o questionamento se é realmente necessário ou não e

também interagir mais com o ministério. Se possível criar mecanismos mais concretos, pois estamos

caindo em descrédito. José Eduardo/CNA com a palavra, disse ser do setor, a maior demanda de ARP

que chega ao MAPA. Relatou que a tempos o Ministério enviou a CNA e Abrafrutas, um questionamento

a respeito de prioridades, o que seria mais importante, classificando as prioridades em 1º,2º,3º, pois

haviam recebido do Chile o pedido de importação de citrus, papaya e avocado. Informou que sabia de

antemão que o que fosse escolhido demoraria muito, devido à falta de material humano. E, afirmou que a

demora tem causado fechamento de mercados e perdendo divisas, e que estas questões foram colocadas

para o secretário. Falou também da necessidade de discutir este assunto em um evento, como já sugerido

pelo presidente Manoel. Informou que na CNA existe um Círculo de palestras: Água em Questão e foi

sugerido ao superintendente a inclusão de hortaliças, frutas e flores, passando a chamar-se Círculo de

Água em Questão, Requisitos Fitossanitário para Importação/Exportação de Frutas, Flores e Hortaliças,

que deverá realizar-se em julho, paralelo a RO da câmara. Solicitou a todos a trazer pessoas para esse

evento. A presença do governo/MAPA, o setor produtivo, pessoas que precisam exporta/ importar e os

setores de interface. Disse que existia a possibilidade de credenciar pessoas de fora para fazer o ARP, e o

MAPA aceitar, como já aconteceu anteriormente na fruticultura. Relatou que os produtores de abacate

queriam exportar, juntaram e fizeram, houve despesas no valor de 60 mil reais. Foi realizado um estudo

que demorou 65 dias para ser concluído e o MAPA para revisar demorou 1 ano e meio. Julgou

inaceitável, dizendo que isso é que precisamos acertar com o MAPA. O produtor reunir e poderá bancar

o ARP e cobrar do MAPA a parte dele como está na constituição, que o governo tem que promover

condições, facilitar para o produtor. Precisamos nos organizar neste tripé e trazer cases. Informou que o

Adido do Peru está em Brasília e poderá falar com ele e saber como eles saíram deste problema. É o que

precisamos fazer, os três setores que tem interface: a fruticultura, as flores e hortaliças estarem unidos

para resolver junto ao MAPA                    

 Informou sobre o envolvimento do Secretário Rangel e Marcos Coelho, que estarão presentes, e

conclamou o comprometimento de todas as cadeias.  Com a palavra o presidente disse que ABCESEM

em outra época havia  levado ao MAPA o passo a passo, como  fizeram, discutindo várias coisas, mas

nada  aconteceu,  por isso enxerga a obrigação de todos estarem imbuídos do desejo e da necessidade de

resolver .

Taylor/OCB disse que para funcionar de verdade tem que ter um roteiro, uma proposta séria. Se não tiver

um roteiro de como fazer, é melhor não fazer. O que o Eduardo/CNA disse que este roteiro citado seria

uma Instrução Normativa, que poderá resolver em parte. O Secretário Ayrton citou que muitos são os

problemas, por exemplo os documentos têm solicitações errada, inclusive o nome do país a que se refere.

Silvia Ibraflor, disse ser preciso transparência junto ao processo, o produtor desconhece o trabalho do

centro colaborador, que ele pagou,  prazos em ARP e outros.

Presidente com a palavra disse que existem vários pontos a serem discutidos para criar esta Instrução

Normativa, o que falta é compromisso. Com a palavra,  a Ana Paula/ABCSEM disse que é preciso saber

como estão hoje os processos e interagir com os solicitantes. O presidente solicitou a Ana Paula/

ABCSEM que redija um pedido oficial, bem detalhado, objetivando que a resposta venha antes do

evento, requerendo quais processos de flores estão arquivados e os que ainda estão em andamento.

Por outro lado, essa cadeia produtiva se caracteriza pela importação de insumos para a produção, e após

debate, estreitarão diálogo com a Secretaria de Defesa Agropecuária, para a necessidade de reiterar
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posição com os países aptos para importar do Brasil. A Nota Técnica ficará  sob a responsabilidade do

Eduardo Costa, da CNA.

Sobre o RENASEM o presidente disse que pediu Ana Paula o resgate de toda as ações desde 2007, com a

colaboração da Silvia e do Renato. Falou que fizeram uma proposta ao MAPA, e em 2010 saiu uma

Instrução Normativa que atendia necessidades do momento. Este documento ficou pronto e por uma

deliberação, votação da câmara, que iríamos aguardar a publicação. Cobramos ao Secretario de Ayrton,

já que haviam prometido a publicação início do ano e nada aconteceu. Visitamos o Peralta junto com a

/CNA e ele deu uma nova solução, mais simples, ele faria o desmembramento e a câmara resgataria todos

os documentos, histórico e prepararia um documento para provocar a abertura de um processo. A Silvia

ficou incumbida da elaboração deste documento. Sobre RNC, o presidente deu a palavra a José

Eduardo/CNA que relatou a respeito do PL que estabelece a não obrigatoriedade da RNC de flores e

plantas ornamentais. Disse que tem um parecer que foi dado por ele, como Técnico da Comissão de

Apoio e Acompanhamento de Projetos Parlamentares - SAAP, respaldado pelo Manoel, Silvia,

Alexandre, Ana Paula, muito bem aceito, seguido e aprovados em todas as comissões. Agora está na

última comissão, a de agricultura, do senado, sendo relator o Deputado Caiado que apoiava 100% o

parecer, mas na hora dele ser votado, foi retirado a pedido do MAPA e do Ministério do Meio Ambiente,

instigados pela liderança do governo no senado. Causou estranheza, pois a época o MAPA era a favor.

Falou de duas opções, falar com o senador Caiado e fazer enfrentamento com o governo na comissão. Se

aprovar, a maioria é do governo e tranquilamente poderão entender. Informou que foi orientado a

conversar com os ministérios.   A emenda é a seguinte, falou o presidente, é isentar as plantas que são de

domínio público. Deu palavra a Zoraide /CNA que relatou sobre a liderança ser contrário, e sem registro

complica a parte econômica. O que pesa é a perder o controle na fiscalização. Sugeriu procurar o MAPA,

a equipe técnica e construir algum projeto. O projeto atual passará em todas as comissões e irá ao

plenário, e pode-se perder e o projeto ficará amarrado. Sugeriu que deveriam saber o real motivo e

costurar antes de chegar ao plenário.  Clarice relatou que desde 84 a lei de cultivares, semente e mudas,

complementa e dá o controle. Que cada um está vendo o seu lado, tem plantas que tem. Sugeriu que que

façam de oficio pedindo gratuidade como fizeram em Minas Gerais.

O presidente disse que devemos ver realmente e onde está o problema. O Eduardo sugeriu colocar o

projeto debaixo do braço e ir ao congresso conversar com os senadores. Ficou resolvido que a Silvia fará

um documento, bem sucinto, uma página no máximo, estabelecendo tudo que precisamos e que já

pedimos no projeto, com uma conclusão. Este documento será apresentado ao senador Caiado e os outros

membros desta câmara, que poderão levar ao conhecimento dos senadores de seus estados. Faremos o

pedindo que pautem para o plenário.

6-  Perspectivas e Cenários de Exportações de Flores e Plantas Ornamentais, participação Márcio

Almeida APEX, Pedro Netto/CNA –Superintendência de assuntos Internacionais. (AE-item-9

comercialização) .

 Dentre as ações do item-9 comercialização, da Agenda Estratégica da câmara, com a palavra o

Marcio/Apex e Pedro Netto/CNA que relataram sobre o cenário da  viagem realizadas  nos dias 13/14 de

março à  Holambra.

Suas observações quanto às condições em exportar e delinearam ações com o objetivo de aumentar a

exportação dos produtos. A íntegra da apresentação poderá ser acessada no endereço:

http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas

7- Atualizações da IN36 (alterada pela IN15, 12 julho 2016) e as perspectivas para Flores e Plantas

Ornamentais – Carlos Venâncio - MAPA (AE - Item 10 - Legislação)

com  a palavra o Carlos Venancio que agradeceu o convite para falar sobre agrotóxico, relatou que no
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final do ano passado foi publicado duas consultas públicas, uma sobre normas de mistura de tanque e a

                                                                  outra sobre um trabalho dos membros, a IN conjunta de registro

flores e plantas ornamentais. Informou que receberam 27 contribuições na primeira e 03 para segunda. Já

foi feita a análise preliminar, que estão com reunião marcada para finalizar o texto. A norma de mistura

de tanque é mais complicada pois ouve um atropelo, o ministro pediu que fizesse nova consulta pública.

Estamos aguardando a Anvisa se pronunciar. Disse que espera que no máximo até setembro a norma de

flores esteja publicada. É importante frisar nossa capacidade de análise que mesmo com poucos técnicos,

estamos saindo em 2018 até o momento com 103 já assinados. O presidente expressou a gratidão do setor

com o trabalho do Carlos Venâncio, que nestes últimos 5 anos tem ajudado muito.

 Com palavra o secretário Ayrton, que explanou sobre o fluxo do encaminhamento ao Gab. Ministro,

sobre a carta da Aflori e a respeito da portaria do SEMA - plantas exóticas. Informou quais os

andamentos que foram tomados e o posicionamento da consultoria jurídica do MAPA sobre o tema.

Encerramento:   Sem mais assuntos a tratar, a RO foi encerrada às 17:00h e lavrada a presente ata, pela

Assessora Alciléa Alves da Silva e revisada pelo Secretário Ayrton Jun Ussami e pelo presidente Manoel

José Gonçalves de Oliveira .

Encaminhamento: Ficou resolvido que a Silvia fará um documento, bem sucinto, uma página no

máximo, estabelecendo tudo que precisamos e que já pedimos no projeto, com uma conclusão. Este

documento será apresentado ao senador Caiado e os outros membros desta câmara, que poderão levar ao

conhecimento dos senadores de seus estados. Faremos o pedindo que pautem para o plenário.
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