
Dados da Reunião
Câmara: Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Flores e Plantas Ornamentais
Título: Reunião Ordinária N. 58

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

Data da
reunião:

21/11/2018 Hora de início: 14:00
Hora de
encerramento:

17:00

Pauta da Reunião

14:00 - Abertura da Reunião e Aprovação da Atas da Reunião 56ª e 57ª 
14:05 - Avisos e Informações da Presidência, e da Secretaria da Câmara

Calendário de Eventos e Reuniões  – 2019 13/03 – CNA
24/07 – MAPA
20/11 – MAPA
 Hortitec 26 a 28 de junhoEnflor 14 a 16 julhoSeminário do Ibraflor 14 de Agosto

●

14:15 – Rodada sobre a Conjuntura do Setor, fechamento do ANO – Apresentação dos membros. (AE
- Item 07 - Governança da Cadeia) 
14:45 – Apresentação dos Resultados do Workshop "Requisitos Fitossanitários para Exportação e
Importação de Frutas, Flores e Hortaliças" (ARP's) – CNA, 18/09 – José Eduardo CNA (AE - Item 10 -
Legislação) 
15:00 – Atualizações:
. Agrupamento de Flores e Plantas Ornamentais, IN36 (alterada pela IN15, 12 julho 2016),– Manoel
Oliveira. (AE - Item 10 - Legislação)
. RNC, Manoel Oliveira e José Eduardo CNA .
. Próximos procedimentos sobre Portaria 79 da SEMA-  Manoel Oliveira -CNA (AE - Item 10 -
Legislação) 
15:45 – 1ª Missão Exportadora de Flores e Plantas Ornamentais, Pedro Netto – CNA (AE - Item 09 -
Comercialização) 
16:00 - Embargos dos processos de exportação de Mudas de Ornamentais – Membro do MAPA,  José
Eduardo - CNA (AE - Item 10 - Legislação)
16:15 – Agenda Estratégica, Pendências e Avanços – Debate (AE - Item 07 - Governança da Cadeia) 
16:30 – Encerramento- Sucessão da Presidencia da Câmara

Lista de Participantes
Nome Entidade Frq Assinatura

1 MANOEL JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA CNA PR
2 NARCELIO JOSE HOMEM DE FARIA PR
3 ALCILEA ALVES DA SILVA ACST/MAPA PR
4 ANA PAULA SÁ LEITÃO VAN DER GEEST ABCSEM PR
5 CLARICE BOCCHESE DA CUNHA SIMM AFLORI PR
6 ROSE MARY GARCIA SKELTON CELIDONIO APROCCAMP PR
7 GILMAR GERMANO JACOBOWSKI APROESC PR
8 FÁBIO PASCUINI FRAINER CEASA/Campinas PR
9 MILTON HUMMEL COOPERFLORA PR
10 RENATO OPITZ CSFPO/SP PR
11 ANDREAS PETRUS VAN KRUIJSSEN CVH PR
12 LIVIA PEREIRA JUNQUEIRA EMBRAPA PR
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PR - presente / CO - convidado

 

13 THEODORUS BREG OCB PR
14 PETTERSON BAPTISTA DA LUZ SBFPO PR
15 ARTHUR HENRIQUE PACIFICO DE VASCONCELOS CONAB PR
16 JUSMAR CHAVES ABRACEN CO
17 EMERSON TERRA ROCHA Gramalegal CO
18 VICTOR AYRES CNA CO
19 CORNELIUS P. TH. SCHOEMMEKER IBRAFLOR CO

Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata: Sim
Desenvolvimento

1- Abertura da 58ª RO
No dia 27 de novembro de 2018, na sala de reuniões da CNA, foi aberta a 58ª RO da Câmara
Setorial da Cadeia Produtiva de Flores e Plantas Ornamentais pelo seu presidente Manoel de
Oliveira que agradeceu a presença de todos.
2- Aprovação das Atas das RO’s 56 e 57
Foi colocada para apreciação a Ata da RO nº 56 e nº 57, previamente enviadas aos membros,
que aprovadas por unanimidade foram encaminhadas para assinatura dos presentes. Em
seguida com a palavra o presidente informou sobre as datas para as próximas RO’s, do ano de
2019. Após a constatação que não chocavam com a época dos eventos do setor, que serão:
Hortitec em junho de 26 a 28, Enflor- julho de 14 a 16 e Seminário   do Ibraflor -  agosto dia
14, ficando então decidido as seguintes datas para as reuniões ordinárias da Câmara de
Flores e Plantas Ornamentais: no  13 de março, na CNA, 24 de julho no MAPA, 20 de
novembro, no Mapa, todas no horário das 14 às 17 horas.
3- Rodada sobre a conjuntura do Setor, fechamento do ano/2018 – Apresentação dos
membros ( AE - item 07 – Governança da Cadeia)
Com a palavra o presidente, que deu voz a todos os membros para que relatassem
sucintamente como foi o fechamento do ano de 2018, sendo um ponto de concordância de
todos, que foi um ano atípico. A grande maioria disse sobre a dificuldade do setor de flores de
corte, que a greve contribuiu muito para o desaquecimento nas vendas. Houve uma certa
reação favorável do mercado de flores após a eleição, mas todos deixaram claro que apesar
de apresentar alguma melhora não será possível recuperar as perdas, que ficaram entre 20 a
30 %. No comercio de gramas, as vendas estão bem, embora o preço esteja estagnado. O
cenário é semelhante a todos.
O presidente perguntou a representante da Embrapa, Lívia se haveria algum plano estratégico
ou intencional para as ornamentais na Embrapa. O que foi respondido que em termos de
portfólio de projetos sim, mas não específicos para ornamentais. O senhor Renato Optiz
representante da CSPO/SP falou sobre o projeto de produção integrada, fez o convite para
dez/18 em Campina um treinamento sobre morangos, que estaria aberto para os produtores
de flores que se interessassem, aconteceria na Embrapa/Jaguariúna. O presidente Manoel
explanou que seria fundamental que primeiramente se sentisse o setor, se realmente quer e
precisa. Relatou que certa vez alguns fizeram a inscrição, mas foi adiada, deixando todos
desmotivados. Que devemos aproximar da Embrapa, e saber o que significamos para ela e
qual seria o gargalo da Embrapa com o produtor. Na reunião em Fortaleza verificou-se que o
produtor não sabe o que a Embrapa faz, ressaltando acontece em todas as cadeias.
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Lívia/Embrapa relatou que existem algumas questões regionais, e a proposta da reestrutura é
que isso acabe, formando uma rede em que todas as entidades da Embrapa trabalhem. A
missão é a aproximação com todo o setor produtivo. Com a palavra o presidente disse que a
ofereceria ao Victor/ CNA, assessor técnico que faz o meio campo da área técnica e o
Congresso Nacional, que falou sobre o PLC 85 que trata da isenção de Flores e Ornamentais.
A parte interessada que requereu a audiência pública foi o Senador Paulo Rocha, a pedido do
MAPA e as alegações foram claras e pertinentes e que estão trabalhando para derrubar. “Não
tem registro, não tem cultivar. ” As 40 cultivares registradas na RNC são de flores. Nossa visão
é que, se querem o registro que seja do serviço privado e sugeriu que o Ibraflor faça este
trabalho. Foi nossa principal argumentação, recomendamos que fosse levado para a iniciativa
privada. O presidente falou sobre as plantas de domínio público serem tiradas da
obrigatoriedade de registro. A CNA que esteve na Audiência Pública e deu seu
posicionamento. Relatou existir um trabalho importante da câmara setorial, porém o deputado
que apresentou não foi eleito, e se não for votado, será arquivado. É oportuno que se faça uma
pressão na Câmara e ao MAPA, para não protelar que seja votado, demandando um esforço
concentrado para aprovar. O MAPA tem que ter a sensibilidade e saber que esta batalha ele já
perdeu. Temos uma boa relação com os técnicos do Ministério da Agricultura que entendem a
solicitação do setor. O presidente em nome do setor agradeceu o esforço do Vitor/CNA e disse
ser apenas o começo de uma grande batalha.
4- Apresentação dos Resultados do Workshop “Requisitos Fitossanitários para
Exportação e Importação de Frutas, Flores e Hortaliças (ARP’s) CNA, em 18/09 – José
Eduardo CNA (AE -item 10 Legislação).
Com a palavra José Eduardo representante da CNA que expôs a repercussão positiva do
workshop e os encaminhamentos resultantes. Para flores, frutos e hortaliças foi o que de
melhor poderia acontecer, culminando com a elaboração de um documento. Ao apresentar ao
Secretário Executivo Novack, ele sugeriu que houvesse um novo workshop a cada dois anos.
Que o documento deveria ser encaminhado a nova ministra e aos secretários da nova gestão.
Este documento deverá auxiliar para sanar os gargalos demonstrados pelo setor. Parabenizou
o setor de flores, dizendo ter sido o balanço final mais completo, onde foi colocado o problema
e proferido o que almejava efetivamente. Este documento está pronto e deverá ser
encaminhado aos senhores membros para uma validação, posteriormente encaminhado,
possivelmente em janeiro/19 a senhora Ministra Teresa Cristina, que já tinha conhecimento
deste wokshop. Após uma discussão entre os membros, foi sugerido que se gerasse um
documento para Ministra pedindo a permanência do Peralta, Carlos Venâncio, Virginia, Rangel
e equipe, ressaltando a necessidade de ter a continuidade e celeridade dos bons serviços
prestados por eles ao setor. O presidente se prontificou a redigir o referido documento e
encaminhar a Ministra.
5- Atualizações: Agrupamento de Flores e Plantas Ornamentais, IN 36 (alterada pela In
15 de 12 de julho de 2016) - Próximos procedimentos sobre a Portaria 79 da SEMA -
Manoel Oliveira (AE item 10 – Legislação) RNC – Manoel Oliveira e José Eduardo – CNA
Com a palavra o presidente relatou sobre a pauta, pois a questão da RNC inda não havia
acontecido a reunião e que existem várias pontas envolvidas: questões das leis, que se
remetem a cultivares e patentes. A existência de   muita coisa nos bastidores, que são as
pontas que estão soltas. Essas questões movimentam muitos interesses. As exigências do
setor, são altíssimas e a nossa contrapartida é pequena e mesmo assim estamos sendo
ouvidos, temos que agradecer. Existem pontos que o setor discorda, precisamos criar eventos
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que resolvam, precisamos trazer sugestões e falar o que não nos serve e mostrar o que
queremos, e isso demanda esforço, como exemplo este workshop que fizemos. Temos que
mudar estruturas e mentalidades. Continuando o presidente disse ser preciso trazer mais
competências, unir mais e produzir mais. Existem setores mais articulados, grandes que
conseguem sentar com a frente parlamentar, que tem recursos, porém não iremos nos fazer
de coitados, temos que carregar cargas maiores. Relatou que nas suas observações, muitas
delas adquiridas aqui nas RO’s, explicou que   largamos nossos afazeres para vir até aqui, que
é uma experiencia rica, porem falhamos no day after. Afirmou que é necessário muito mais
esforço, é preciso agir, está na hora de trazer novas pessoas, trazer novas experiencias,
finalizando que, temos que investir. Falou sobre dois movimentos, o apoio da CNA, através do
Victor e Jose Eduardo, sempre dispostos a nos ajudar e através do Ibraflor, de onde
poderemos trazer essas competências. O Ibraflor é que nos congrega, com quem estamos no
day after, com quem convivemos e sabedor das muitas outras demandas. O Ibraflor trará as
mentes, pois é o nosso catalizador e CNA que através do seu presidente João Martins nos
abriu as portas, falando ser a casa do produtor, do pequeno e do grande, e foi o colaborador
na realização da Comissão de Flores e Hortaliças, que   finalizou sua discurso conclamando a
todos: vamos trabalhar. Continuando o presidente  discorreu sobre assunto de plantas
ornamentais, que acreditava que estivesse tudo resolvido até setembro. Informou que houve o
pedido do Ibama para trocar algumas expressões e sendo assim é imperativo que volte para o
jurídico da ANVISA e IBAMA. Disse que o registro será por alvo, não por espécie. Existe o
entendimento e a concordância nacional de que setor quer, que é verdadeiro. Afirmou que
para as plantas ornamentais não será pedido o registro.  Que as indústrias já estão se
movimentando, a Syngenta com um corpo de ornamentais e com pleito de mais de 15
produtos para registrar e a Basf contratou uma pessoa para ficar à disposição das
ornamentais. Afirmou que agora cabe ao setor cobrar das industrias mais rapidez, pois a partir
de 2 de janeiro temos a GDAB para administrar. As que estão na Syngenta estão registradas,
pode-se solicitar para ter ciência do que estão pleiteando e o que é informação pública que
possam disponibilizar. Sobre a portaria da SEMA/RS relatou que foi redigido um ofício, que irá
virar um documento eletrônico e será entregue a Ministra Thereza Cristina, onde solicitaremos
a sua sensibilidade quanto ao problema que está acontecendo em diversos estados. Este
processo continuará e a forma para entrar em discussão seria ponderar sobre o CONABIO. O
Nelson/ CNA sugeriu que a EMBRAPA formalize um pedido, solicitando que enquanto não
tiver sido definido, que estagne este processo. Teremos que cuidar de outro caminho para
levantar a discussão, esperar a vinda da nova ministra, pedir uma audiência, antes verificando
todas as nossas pendências, lista-las e dialogar com ela. Falou a respeito do pedido do
ministério que solicitou que indicássemos um pedido apenas, para um documento que foi
encaminhado a ministra através da ACST. Registrou em sua fala todo o esforço feito para
colocar setor na exportação. Discorreu sobre o problema que aconteceu, a respeito de um
procedimento na exportação que já vinha sendo realizado da mesma forma, pelas mesmas
empresas, há muito tempo e foram notificadas que não poderiam mais exportar devido a uma
falha. Foi um verdadeiro caos, pois aconteceu esta intercorrência exatamente no pico de
exportação de begônia para os Estados Unidos, data onde seria comemorado o dia das mães
e as vendas aumentam. Explicou que neste tipo de exportação são tomadas medidas
semanais, e, de repente não poderem mais exportar, foi assustador. Continuou explicado que
no dia dois de novembro e iniciaram as articulações e na segunda feira dialogaram com o
diretor da área e com dois exportadores, que conseguiram com a intervenção da CNA.
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Depararam então com a IN 25 que regulamenta, é a mesma de mudas, só que na parte de
exportação houve uma mudança em 2005. As empresas teriam que registrar de acordo com o
RENASEM, o que não estava sendo feito. Houve então o pedido para regularizar, só que
levaria 270 dias e os contratos e vendas já firmados, como ficariam? Concluindo o presidente
disse ser necessário neste momento, ter discernimento, daí o entendimento, o compromisso
de ver a realidade, quem falhou no momento não importa. A exportação teria que continuar e
regularizar na maior rapidez possível, mas surgiram diversos detalhes. Decidiu-se que o setor,
na maior rapidez possível, trouxesse o que não concorda com os aspectos que estão na lei,
especificamente o que trata sobre exportação, que são exigências somente do Brasil e que
não são exigências internacionais. Informou ao colegiado o processo do RT’s, documento que
será entregue ao Peralta. Continuando o presidente disse ser preciso arrazoar para evitar que
este tipo de problema volte a acontecer. Que todos refletissem e fez as perguntas, quem
errou? Onde falhou? Concluiu que se acontece uma modificação na lei, temos que a seguis
ipsis litteris.  Persistiu refletindo com uma discussão sobre o que fazer para que isso não
aconteça. Citou o empenho extraordinário do André Peralta, que por esforço e boa vontade,
para ajudar ao setor, fez com que o fluxo continuasse e deu soluções que a exportação não
cessasse.  Todos os membros voltaram a ratificar o que já havia sido dito, que o André Peralta
e outros precisam permanecer no MAPA, são grandes colaboradores do setor. Terminando
sua fala o presidente concluiu que o momento que estamos vivendo é ímpar, temos que trazer
o setor público para junto de nós, é imprescindível que encurtemos esse processo.
6- Missão Exportadora de Flores e Plantas Ornamentais – Pedro Neto CNA (AE item 9 -
comercialização)
Com a palavra o presidente informou que o Pedro Neto/CNA   vem se empenhando muito
sobre o assunto, mas que acreditava ser malhar em ferro frio. Que existem muitos pontos
importantes a se resolver, mas, que em algum momento essas ações possam tomar corpo.
Que o Pedro/CNA estaria a caminho, devido a um compromisso no MAPA. Continuando o
presidente fez uma retrospectiva do assunto e relatou que há dois anos, através da solicitação
de um atacadista, o assunto de exportação foi pauta de RO/Flores. Foi levado a câmara, e
transferido para a CNA, que tem corpo de trabalho de exportação e encaminhado para a
APEX, que iria fazer um projeto, mas que não seria o ideal, pois isso já havido  acontecimento
anteriormente e não foi realizado. Uma coordenadora mostrou que poderia fazer um projeto
setorial, porém achamos por bem que não, outra alternativa seria de treinamento, que foi
levado para Holambra. Também disse que seria possível missão técnica, com possíveis
compradores da Holanda. Novamente discordamos, pois se existe uma oportunidade
gostaríamos que fosse por aqui, mais próximos, países vizinhos, porquanto ainda teremos
muitas fases a serem rompidas. Foi programada uma missão técnica, onde solicitaram espaço
na Hortitec, que foi concedido, mas a ação não aconteceu, porque não houve retorno, levando
a crer, ser muita desorganização por parte da APEX, apenas na véspera do evento foi
comunicado que seria cancelado. Em 5 meses de trabalho e só agora concluiu-se que não
trariam ninguém. Completou o presidente, que sendo assim, deveria deixar para a iniciativa
privada ou para quem queira fazer. Com a palavra o presidente do Ibraflor sr. Cornélio P. T.
Shoenmaker, que discorreu sobre a missão e refletindo disse que erramos juntos, desde o
início sabíamos que não ia dar certo. O comprador que veio foi o Eric, que já conhecíamos e o
representante do Uruguai. Que o Eric, já é antigo conhecido e ele só veio porque a viagem foi
paga, e a responsabilidade também é nossa, deveríamos ter abortado a missão desde o início.
Com a chegada do Pedro Neto/CNA, que tomando a palavra informou que iria fazer uma
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apresentação das ações, porém na impossibilidade, que  enviaria posteriormente o relatório
 aos membros. Agradeceu o espaço para explanar todo o esforço conjunto para fortalecer a
agenda do setor na exportação. Disse que o setor já exportou muito e agora nem tanto,
continuando relatou que em março/2017 em conversa, foi sugerido pela APEX uma missão de
compradores para dialogar com os produtores em geral e industrias, tudo com recursos deles.
Programado a primeira missão para ser na Hortitec e chegando perto disseram que não
aconteceria, por falta de compradores. Havia sido decidido que a CNA conversaria com
produtor e os compradores e a organização da agenda seriam responsabilidade da Apex. O
que se notou foi que disseram que o número de comparadores seria de 6 e só apareceram 2,
sendo que um, o Eric, já era antigo conhecido do setor e o outro era do Uruguai esse tinha o
perfil correto de comprador e que poderia puxar as exportações, pois já importava da Colômbia
e Equador e tinha interesse no Brasil. ANA/ABCSEM relatou que antes haviam pensado no
Chile, foi citado a empresa Marco Machado e uma lista grande de compradores do Chile. O
Pedro/CNA falou sobre a forma de trabalho dos importadores do chile, um funcionário visita o
país, pagam por suas viagens, que é uma norma deles. Que acreditava que talvez não fosse
possível que viessem nesta missão, como ocorreu. A APEX tem grande know how, mas não
tem braços para realizar este tipo de ação, nessa última semana ficou bem claro isso.
Continuando disse que em conversa com os gestores e diretores da CNA ficou decidido que
iriam tomar a frente. Os recursos viriam da Apex e a gestão das agendas da CNA.  Este
acordo ainda não foi assinado, é um pleito que estava encaminhando antes desta ação que
não aconteceu. Esperamos que seja concluída, está tudo em compasso de espera, devido ao
momento que estamos. Entendemos que a liderança terá que ser da CNA, dos produtores.
Disse que este não é só o diagnóstico dele, que gostaria de escutar o colegiado e que
acreditava que seria mais ou menos igual ao deles/CNA. Completando o presidente deu a
palavra a quem quisesse se manifestar, aceitando-a, Milton o representante da Cooperflora
 relatou que foi o mesmo modelo de  conversa que teve com o presidente Manoel e o
Kees/Ibraflor, concluindo que os visitantes apenas aproveitaram a gratuidade da viagem.
Haviam dois clientes e quatro assistentes e um dos compradores que já conhecia tudo e fazer
apresentação para uma pessoa foi estranho. Acreditava ser muito bom a CNA puxar estes
serviços. O presidente relatou que pela experiencia do setor, erramos tentando adequar ao
modelo que resistíamos e já éramos sabedor que não daria certo, como não deu. Que com a
diferenciação da CNA, que faz tudo com contrapartida ou melhor resultado, crê ser mais
profissional e é bom saber que terá este espaço, de não fazer qualquer coisa, sem consultar
quem é do setor. A Ana representante do ABSCEM sugeriu contar com a CNA, por exemplo
em relação ao Chile que tem uma diretriz, talvez visando facilitar o apoio técnico de
interlocução, pois temos o cliente, mas com dificuldades de entendimento. O representante da
CNA/ Pedro Neto respondeu ser essa é a função primária da CNA.  Ana/ABSCEM solicitou
que para melhor entender que se faça treinamento,  facilitar com curso, o que o Pedro/CNA
respondeu não ser esta parte do departamento dele, que seria com o Sergio, mas
naturalmente é a missão da CNA, que é a casa para tratar destes problemas. Não só encontrar
comprador, mas realizar a aproximação comercial, podendo  oficiar outros tipos de atuação.
Foi feito pelo Gilmar representante da APROESC o convite para nos dias 24, 25 e 26 de maio,
a realização da 6ª Edição  FECAPLANT-2019, datas que não iriam interferir nas das  reuniões
da câmara.
7- Embargos dos processos de Exportação de Mudas de Ornamentais – Membro do
MAPA, José Eduardo – CA (AE item 10 – Legislação)
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8- Agenda Estratégica, Pendências e Avanços – Debate (AE – item 07 – Governança da
Cadeia).
Com a palavra o Manoel/CNA, em suas considerações finais, no fechamento, expôs que a
posição dele como presidente era trazer os gargalos, pontos que precisassem de ingerências e
intervenções rápidas, mas também tentar ter intervenções de longo a médio prazo. Durante os
4 anos, as demandas que vieram eram resolvidas, a vontade era estender por período maior,
que a sua única frustação dos pontos que trabalhou era especialmente a questão da pesquisa.
Falou sobre a presença da Embrapa e da Sociedade Brasileira de Floricultura e Plantas
Ornamentais - SBFPO, que não poderiam ser mais bem representados e que todos irão
continuar empenhando para melhores resultados para a cadeia produtiva. Todos que aqui
estão, disse o presidente, continuarão atuando. Que deixava a presidência, mas que irá
continuar na Comissão da CNA, representando o setor, tentando agregar da melhor forma
possível a sinergia e a interlocução que a CNA oferece com tanta competência e em
velocidade extraordinária. Concluiu dizendo que no primeiro ano não tinha acesso e nos
últimos 3 anos se aproximaram. Que estava como vice-presidente da Comissão, que já haviam
transcorrido três presidências e ele resistia.  Hoje, o atual presidente, Stefan que tem uma
dinâmica e um empreendedorismos surpreendente, que  trouxe para dentro da comissão, e o
setor de flores junto com hortaliças, que também tem um presidente fantástico e com essa
proximidade criaremos oportunidades de um ótimo trabalho. Nestes 3 últimos anos, tudo
transformou, estamos empenhados, tentou-se criar uma rede, estudo estratégico e pesquisa,
que não vieram. Levamos no simpósio 5 áreas chaves que achamos serem áreas pertinentes,
mas não tomou corpo, não obtivemos retorno, não surgiram. Disse estar feliz com a Embrapa
e SBPFO juntos, mas a pesquisa precisa ser melhor, ter visão prática de resultados, pois caso
contrário a iniciativa privada não vai se aproximar. Precisamos nos aproximar, onde
plantarmos semente que possa florescer. Que iria continuar persistindo mesmo sentado em
outra cadeira. A pesquisa é uma área chave, se não vier por amor, virá por dor, tem a questão
da tecnologia de que também estamos carentes, e outras, vide o caso das invasoras.
9 – Enceramento Sucessão da Presidência da Câmara.
Com a palavra o presidente do Ibraflor, Cornelius P. Th. Schoenmaker , em primeiro lugar
disse que parabenizaria o presidente Manoel pelo seu trabalho na presidência da câmara,
afirmando ter sido  a melhor reunião que já fizeram, onde os resultados foram vistos. Concluiu
dizendo ter sido um trabalho que fortaleceu o setor, que apesar de sermos pequenos, fizemos
barulho e um trabalho muito bom. Finalizou agradecendo ao presidente em nome de todos. Em
resposta, o presidente Manoel disse que só foi possível fazer alguma coisa, por ter contado
com a ajuda do colegiado e que havia aprendido muito na Holambra. Que agradeceria o José
Eduardo/CNA que foi muito importante, era ele quem abria as portas sempre que necessário.
O presidente do IBRAFLOR voltando a palavra, indicou e convidou a Rose Mary Garcia
Skelton Celidonio, representante da APROCAMP para suceder o Manoel José Gonçalves de
Oliveira, na presidência da Câmara de Flores e Plantas Ornamentais. Foi colocado para
apreciação do colegiado o nome de Rose/APROCAMP, tendo sido acatado por unanimidade.
A Rose disse estar extremamente surpresa por estar na linha de sucessão. Agradeceu a todos
a confiança colocada em sua pessoa, e que contará com a auxílio do todo colegiado. O
presidente agradeceu a presença de todos, e disse que volta para casa mais feliz, desejando a
todo bom retorno, que o tempo aqui tenha trazido bons resultados. A reunião encerrou ás 17 h
e foi lavrada esta ata pela Assessora Alcilea Alves da Silva e revisada pelo Secretário e
Presidente.
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