
Dados da Reunião
Câmara: Câmara Temática de Agricultura Orgânica
Título: Reunião Ordinária N. 30
Local: Sala de Reuniões do 2º Andar, nº 250 - Ed. Sede do MAPA - Brasília/DF
Data da
reunião:

04/08/2017
Hora de
início:

09:00
Hora de
encerramento:

13:00

Pauta da Reunião

01 - 09:00hs Abertura da Reunião. Presidente da Câmara.
02 - 09:10hs Aprovação da memória da reunião anterior.
03 - 09:15hs Informes da ASCT.
04 - 09:20hs Informações e relatos sobre revisão das normas de produção orgânica e
prorrogação da IN 46, relativo ao anexo VIII. Sr.ª Virgínia Lira - COAGRE
05 - 10:00hs Congresso Brasileiro de Agroecologia - em Brasília, de 12 a 15 de setembro. Sr.ª
Silvana Bastos – Assessora técnica do Instituto Sociedade, População e Natureza ISPN.
Comunicados sobre a realização do evento, e das participações do segmento da produção
orgânica.
06 - 10:30hs Seminário Regional de Agroecologia e produção Orgânica em SP.
07 - 10:40hs Cenário da produção de sementes Orgânicas.
08 - 11:00hs Comunicados sobre a aplicação dos questionário sobre prioridades de pesquisa
em Agricultura Orgânica e agroecológica. - Sr. José Espindola – EMBRAPA.
09 - 11:20hs Questões sobre milho transgênico – informações e propor encaminhamentos de
acordo com as reuniões anteriores da CTAO. Sr. Luiz Henrique Witzler – IBD Certificação.
10 - 11:50hs Informações sobre Workshop de Grãos Orgânicos em Sousas – Campinas,
realizado dia 23 de junho.
11 - 12:20hs Agendamento das próximas reuniões da CTAO.
12 - 12:30hs ABIO encaminhamento de algumas mudanças de texto na IN 46/17.
13 - 12:50hs Outros assuntos.
14 - 13:00hs Término da Reunião.

Lista de Participantes
Nome Entidade Frq Assinatura

1 VIRGINIA MENDES CIPRIANO LIRA PR
2 AYRTON JUN USSAMI PR
3 GUILHERME OLIVEIRA WERNECK ACST/MAPA PR
4 ERNESTO CARLOS KASPER ABRABIO PR
5 SILVANA BASTOS CERRADO PR
6 JOSE ANTONIO AZEVEDO ESPINDOLA EMBRAPA PR
7 ROMEU MATTOS LEITE FBSPG PR
8 ALEXANDRE SCHUCH DE OLIVEIRA FCA PR
9 PEDRO HENRIQUE PEÇANHA DI MARTINO FERREIRA GS1 Brasil PR
10 IARA CAMPOS ERVILHA MS PR
11 JOÃO DALDEGAN SOBRINHO SEAD PR
12 LUIZ CARLOS REBELATTO DOS SANTOS SEBRAE PR
13 SYLVIA WACHSNER BOSS SNA PR
14 ROGERIO PEREIRA DIAS AAO CO
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PR - presente / CO - convidado

 

15 MARIA DE FÁTIMA CERRADO CO
16 KAREN DE PAULA BRESSAN FCA CO
17 CÉLIO PAULO MDIC CO
18 GLAUBER CRUZ ORGANIS CO
19 LUIZ REBELATTO SEBRAE CO
20 MYCHEL FERRAZ SMC/MAPA CO
21 LAILA SIMAAN SMC/MAPA CO
22 JEAN MANFREDINI SRI/MAPA CO

Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata: Sim
Desenvolvimento

Abertura: A 30ª Reunião Ordinária da Câmara Temática de Agricultura Orgânica foi aberta às nove

horas e vinte e nove minutos do dia 04 de agosto de 2017, na Sala de Reuniões do 2º Andar, nº 250 –

Edifício Sede do MAPA, pela Srª Isabel Regina F. Carneiro que agradeceu a presença de todos os

presentes e lamentou a ausência do Presidente da Câmara, Luiz Carlos Demattê Filho, que não pode estar

presente em virtude de compromissos previamente agendados.

Apreciação e Aprovação da Memória de Reunião da 29ª Reunião da Câmara: 

Submetida à aprovação do plenário, a memória de reunião da 29ª Reunião Ordinária, encaminhada

previamente, por meio eletrônico, foi aprovada, sem ressalvas, por unanimidade. 

Informações da Presidência e da Secretaria da Câmara. ACST/ MAPA:

A Srª  Isabel  Regina F.  Carneiro deu início à reunião informando aos membros sobre sua saída da

Supervisão da CTAO, em virtude de algumas mudanças na Assessoria de Apoio às Câmaras Setoriais e

Temáticas - ACST e, de imediato, apresentou o novo Supervisor e Assessor da Câmara, Ayrton Jun

Ussami,  e Guilherme Oliveira Werneck, respectivamente.  Na sequência,  a Secretária da Câmara e

representante da Coordenação de Agroecologia – COAGRE/MAPA, Virgínia Mendes Cipriano Lira,

sugeriu duas datas para a última reunião anual da Câmara Temática. Em comum acordo, o plenário optou

por realizá-la na data de 27 de novembro,  14hs às 17hs,  no MAPA, em Brasília/DF. Ao final  dos

informes houve apresentação pessoal de todos os membros.

 
Exportação de Produtos Orgânicos – Jean Manfredini – SRI/MAPA;

O representante da Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio, Jean Manfredini, comentou

sobre a alta demanda de alimentos orgânicos por países asiáticos como Singapura, Hong Kong e Taiwan

e destacou a possibilidade desse novo mercado para negociações. Jean perguntou à Câmara quais são as

entidades envolvidas com a produção de produtos derivados da agroecologia e produção orgânica e, caso

exista interesse, que elas identificassem, com esses países, quais são os requisitos necessários para

exportação. Reconhecidas tais exigências, a SRI/MAPA buscaria estratégias de promoção e transações

comerciais a fim de fomentar o setor. Virginia Mendes Cipriano Lira recomendou que as entidades

reunissem informações sobre quais são os produtos já exportados e a demanda já existente. Rogério

Pereira Dias, representante da Associação de Agricultura Orgânica - AAO, complementou dizendo que a
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cadeia de orgânicos necessita de números e dados estatísticos para reforçar as políticas públicas do setor.

 
Encaminhamento: A Câmara Temática decidiu criar Grupo de Trabalho (GT) a fim de levantar

informações (produtos, demanda) referentes a exportação de alimentos orgânicos. A SRI/MAPA

informará a dados da primeira reunião. Responsáveis: SRI/MAPA, FCA, MDIC e GS1 Brasil.

Data da apresentação dos trabalhos realizados: 27 de novembro.

Informações e relatos sobre a revisão das normas de produção orgânica e prorrogação da IN 46,

relativo ao anexo VIII – Virgínia Mendes Cipriano Lira -  COAGRE/SMC/MAPA;

Virgínia Mendes Cipriano Lira iniciou seu discurso comentando sobre uma proposta que está sendo

construída na Coordenação de Agroecologia e Produção Orgânica – COAGRE/MAPA para minimizar os

gargalos existentes na Instrução Normativa 46, sem prejudicar o crescimento da produção orgânica e a

ampliação do cadastro nacional dos produtores orgânicos. A referida IN estabelece o Regulamento

Técnico para os Sistemas Orgânicos de Produção, bem como as listas de substâncias e práticas permitidas

para uso nos Sistemas Orgânicos de Produção. Para tais melhorias, a coordenação está realizando ajustes

na IN para que haja mais clareza, menos especificidades relacionadas a boas práticas. Sem falar que os

produtos e os prazos permitidos, também estão sendo reavaliados. Virgínia também comentou sobre o

Art 106, § 3, na qual, Fica permitida a utilização dos agrotóxicos e afins registrados no Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, cujas substâncias ativas constem no Anexo VII desta Instrução

Normativa, ainda que contenham em suas formulações ingredientes inertes não listados no Anexo VIII

desta  Instrução  Normativa,  pelo  prazo  máximo  de  até  três  anos  da  publicação  desta  Instrução

Normativa. (Acrescentado pela Instrução Normativa 17/2014/MAPA). Ou seja, a partir de junho de 2017,

somente seriam aceitos, para uso nas formulações comerciais para controle fitossanitário na agricultura

orgânica,  os  outros  ingredientes  elencados  no  anexo  VIII  da  IN  46.  No  entanto,  em virtude  das

reavaliações, a coordenação enviou nota técnica à consultoria jurídica – CONJUR/MAPA solicitando

ampliação do prazo e justificando a alteração no Art 106, § 3 e o pedido será avaliado pelo setor jurídico

do MAPA. Ingredientes que não estão elencados no anexo VIII continuam sendo aceitos. Ao final, o

representante do Fórum de Certificadoras por Auditorias – FCA,  Luis Henrique Witzler, solicitou que,

antes da Consulta Pública, o FCA tivesse participação na construção das novas alterações da IN.

 
Congresso Brasileiro de Agroecologia – Silvana Bastos – Rede Cerrado;

A representante da Rede Cerrado, Silvana Bastos, convidou todos para o X Congresso Brasileiro de

Agroecologia,  que ocorrerá entre  os  dias  12 a  15 de setembro,  no Centro de Convenções Ulysses

Guimarães,  em  Brasília/DF.  O  evento  abordará  alguns  temas  como:  Conservação  e  Manejo  da

Sociobiodiversidade e Direitos dos Agricultores e Povos e Comunidades Tradicionais, Agroecologia e

Resiliência Socioecológica às Mudanças Climáticas e outros estresses,  Agrotóxicos e Organismos

Geneticamente Modificados e Estratégias Econômicas em Diálogo com a Agroecologia. Quanto aos

assuntos a serem abordados no Congresso, o representante do Fórum dos Sistemas Participativos de

Garantia  –  FBSPG,  Romeu  Leite,  relembrou  a  necessidade  da  revisão  do  Plano  Nacional  de

Agroecologia e Produção Orgânica – PLANAPO (2016-2019), instrumento utilizado para ampliar e

efetivar  ações para  orientar  o  desenvolvimento rural  sustentável.  E,  para  continuar  aperfeiçoando

estratégias para a cadeia orgânica, Rogério Pereira Dias sugeriu que fosse criado um catálogo de insumos

apropriados para a agricultura orgânica.
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Encaminhamento:  Será criado GT para discussão e  proposição de melhorias  no PLANAPO.

Responsáveis: Silvana Bastos. Coordenador do GT: MAPA. 

Encaminhamento: O SEBRAE citou que existe interesse na confecção do catálogo de insumos

apropriados para a agricultura orgânica, porém solicitou que os interessados entrem em contato

com o SEBRAE/DF para possível agendamento de reuniões e elaboração do documento.

 
Seminário Regional de Agroecologia e Produção Orgânica em SP – Romeu Leite – FBSPG;

 
O representante do Fórum dos Sistemas Participativos de Garantia, Romeu Leite, convidou todos para o

Seminário Regional de Agroecologia e Produção Orgânica da Região Sudeste, que ocorrerá entre os dias

29  de  agosto  a  01  de  setembro,  na  Coordenadoria  de  assistência  Técnica  e  Integral  –  CATI,  em

Campinas/SP.  O  seminário  tem  como  objetivo  apresentar  aos  participantes  os  Objetivos  de

Desenvolvimento  Sustentável  -  ODS e  suas  relações  com a  agroecologia  e  produção orgânica. A

programação do evento será divulgada dia 07.08 (segunda-feira). Além disso, o seminário é uma ótima

oportunidade para divulgação dos trabalhos que vêm sendo feitos e gerar, quem sabe, integração com os

programas estaduais e municipais de agroecologia e produção orgânica.

 
Cenário  da  Produção  de  Sementes  Orgânicas  –  Luiz  Carlos  Demattê  Filho  -  Presidente  da

Câmara;

O Presidente da Câmara, Luiz Carlos Demattê Filho, não pode estar presente para fazer a apresentação.

Virgínia Cipriano Mendes Lira ressaltou que existem projetos de lei – PL’s sendo tramitados na Câmara

dos Deputados, que dizem respeito ao assunto sementes orgânicas, e sugeriu que os membros ficassem

atentos a elas.  Rogério Pereira Dias citou que no dia 15/08 (terça-feira) haverá reunião no Congresso

Nacional  para  acompanhamento  das  PL’s  e  propostas  de  emendas  parlamentares  para  apoio  a

agroecologia e produção orgânica.

 
Comunicados sobre a aplicação dos questionários a respeito das prioridades de pesquisa em

Agricultura Orgânica e Agroecológica – José Espíndola – EMBRAPA;

O representante da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, José Espíndola, iniciou seu discurso

dizendo que foi enviado, há seis meses, dois questionários a respeito das prioridades de pesquisa em

agricultura orgânica e agroecológica. O primeiro deles foi enviado aos membros da câmara temática e o

segundo às Comissões de Produção Orgânica – CPOrg’s. Porém, até o presente momento, só foram

obtidas respostas do CE, MG, PB, PR, MS, RJ, SE, SC, TO e SP, representação que ainda é insuficiente.

José  Espíndola  solicitou  maior  apoio  dos  outros  estados  e  mais  empenho quanto  à  qualidade  das

respostas nos questionários, que muitas vezes aparecem repetidas ou incompletas. Estabeleceu-se o prazo

para envio até o final do mês de setembro.

Encaminhamento: Espíndola encaminhará o formulário, que será redistribuído para a câmara.

 
 
Questões sobre milho transgênico – Informações e Proposições de encaminhamentos de acordo

com as reuniões anteriores da CTAO;
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O representante do Fórum de Certificadoras por Auditorias, Luis Henrique Witzler, relatou que não

houve avanço significativo quanto aos seguintes encaminhamentos deliberados na 27ª reunião ordinária

da  CTAO.  1)  Proposta  de  discussão  entre  as  Comissões  de  Produção  Orgânica  –  CPOrgs  –,  a

comunidade científica e produtores sobre quais ações devem ser tomadas para combater esse problema.

2) Necessidade de revisão das medidas de biossegurança da CTNBio. Consulta à Consultoria Jurídica do

MAPA quanto à possibilidade de os municípios delimitarem áreas de produção orgânica e, após garantia

de respaldo legal, que fosse criada uma cartilha que oriente produtores e população sobre agrotóxicos e a

importância  dos  produtos  orgânicos.  3)  Colaboração  da  Embrapa  com  P&D  sobre  alternativas

alimentares, junto com o auxílio do Mapa para tratar o assunto de forma estratégica. 4) Elaboração de um

Plano de Ação para viabilizar a superação das dificuldades das cadeias produtivas com relação ao milho

orgânico e milho transgênico. Em relação a esses assuntos, Rogério Pereira Dias enfatizou a necessidade

de reformas nas medidas de biossegurança da CTNBio e complementou dizendo que o setor precisa

adquirir  recursos  que  apoiem  as  atividades  de  agroecologia,  sem  ser  dependente  de  orçamento

governamental.  Disse também, que necessita da colaboração das entidades para levantar subsídios

técnicos e argumentos comerciais, referentes às dificuldades na produção de milho orgânico, para que

seja criado dossiê a ser enviado ao Ministério Público. Adiante, Romeu Leite, colocou que, mesmo

cumprindo a atual legislação, as distâncias definidas não têm sido suficientes para garantir que não haja

contaminação, inclusive, não proíbe totalmente que não haja contaminação involuntária por sistemas

transgênicos.  A exigência  é  que  a  legislação  garanta  segurança  jurídica  ao  produtor  em casos  de

contaminação involuntária. Caso contrário, o setor vai continuar sendo prejudicado. 

Encaminhamento: A Secretaria da Câmara ficou responsável por redigir ofício justificando a

importância da inclusão de temas de agricultura orgânica e agroecologia no Planejamento de

Pesquisa da Embrapa. Romeu Leite ficou responsável pela elaboração de nota técnica, que será

anexada ao ofício.

Encaminhamento: Será criado GT para tratar da problemática das regras de convivência entre

milho transgênico e orgânico no Brasil. Sugere-se que haja a presença de especialistas técnicos no

grupo. Data da apresentação dos trabalhos realizados: 27 de novembro.

 
Informações sobre o Workshop de Grãos Orgânicos realizado em Sousas - Campinas/SP;

Romeu Leite trouxe aos membros algumas informações sobre o workshop de grãos que ocorreu em

Sousas, Campinas/SP no dia 23 de junho. Nesse encontro foi abordado a carência de grãos orgânicos no

Brasil para alimentação animal orgânica e foi feito um levantamento de diagnóstico da demanda e da

produção desses grãos. No mesmo dia foi criado um GT com o objetivo de estimular a produção de grãos

orgânicos no país.  A pesquisa em alimentos alternativos e contatos com empresas interessadas na

produção de máquinas apropriadas para a agricultura orgânica foram algumas ações realizadas. 

 
Encerramento: a Secretária da Câmara agradeceu a presença de todos e, não havendo mais assuntos a

serem tratados, a reunião foi encerrada às doze horas e quarenta e três minutos, e eu, Guilherme Oliveira

Werneck, redigi a seguinte memória de reunião, revisada pelo Secretário da Câmara.

 

Preposições
Item Item da reunião
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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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