
Dados da Reunião
Câmara: Câmara Temática de Agricultura Orgânica
Título: Reunião Ordinária N. 25
Local: Brasília - MAPA
Data da reunião: 23/03/2016 Hora de início: 10:00 Hora de encerramento: 18:00
Pauta da Reunião

Abertura: 10:00;●

Almoço: 12:30 - 14:00;●

Assuntos Gerais: 17:30;●

Encerramento: 18:00.●

 
Indicação de 3 nomes para a Presidência da CTAO, que serão enviados para a decisão
da Ministra.

1.

Definição das principais demandas do setor orgânico para serem apresentados à
Ministra, numa reunião que fará com os Presidentes das Câmaras, no dia 30 de março.

2.

Apreciação da proposta que está em discussão para o PLANAPO 2.3.
Definição do calendário de reuniões da CTAO para o ano de 2016.4.
Apresentação da metodologia que está sendo implementada para aperfeiçoamento do
controle da qualidade orgânica.

5.

Apresentação do balanço do andamento das ações do MAPA no âmbito do PRÓ-
ORGÂNICO.

6.

Lista de Participantes
Nome Entidade Frq Assinatura

1 ROGERIO PEREIRA DIAS PR
2 ISABEL REGINA FLORES CARNEIRO PR
3 ANDRESSA TENORIO DA SILVA ACST/MAPA PR
4 INES CLAUDETE BURG ABA-AGROECOLOGIA PR
5 PEDRO JOVCHELEVICH ABD PR
6 ERNESTO C. KASPER ABRABIO PR
7 MATHEUS VOLKMANN BIEKARCK BRASILBIO PR
8 SILVANA BASTOS CERRADO PR
9 MARCELO PASSOS ECOVIDA PR
10 FRANCISCO VILELA RESENDE EMBRAPA PR
11 LUIZ CARLOS DEMATTE FILHO FMO PR
12 REGINALDO MORIKAWA FMO PR
13 ALEXANDRE DA SILVA LOPES FSPG PR
14 LEANDRO GUIMARÃES CRUVINEL PALOS MMA PR
15 SYLVIA WACHSNER BOSS SNA PR
16 JOAO CLAUDIO DA SILVA SOUZA SPA/MAPA PR
17 ADRIANA M. M. VIEIRA DEPROS/SPRC/MAPA CO
18 ORLANDO PEDRO MICHELLI ECOVIDA CO
19 LUIZA REGUSE FCA CO
20 ELIANE ARAÚJO GS1 Brasil CO
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PR - presente / CO - convidado

 
Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata: Sim
Desenvolvimento

Abertura da Reunião – Sr. Rogério Pereira Dias, Secretário da CTAO – Aos 23 (vinte e
três) dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às 10h00, reuniram-se na sede do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA componentes da Câmara
Temática de Agricultura Orgânica. 1. Definição das principais demandas do setor orgânico
para serem apresentados à Ministra, numa reunião que fará com os Presidentes das
Câmaras, no dia 30 de março – Após as apresentações dos integrantes, decidiu-se que o
primeiro assunto a ser tratado da pauta seria a definição das principais demandas do setor
orgânico para serem apresentados à Ministra numa reunião que fará com os presidentes das
Câmaras, no dia 30 de março. O Sr. Luiz Carlos Dematte Filho representará a Câmara
Temática de Agricultura Orgânica nesta reunião. Esta nomeação foi feita por votação dos
participantes. Ficaram decididas que as seguintes demandas seriam encaminhadas à Ministra:
1 – Ampliação da estrutura e do número de servidores da Coordenação de Agroecologia
(COAGRE/SPRC) e superintendências para atendimento das demandas crescentes do setor
orgânico, como na produção de insumos, na aplicação de mecanismos de controle, na
comunicação e articulação com a sociedade, entre outros; 2 – Revisão da Resolução
Normativa nº 4 (RN-4) baixada pela CTNBio, de 16/8/2007 que estabelece as medidas de
biossegurança para plantio de milho transgênico que estão inviabilizando, por contaminação
cruzada, a produção de milho orgânico e, consequentemente a cadeia de produção animal
orgânica; 3 – Que a Agroecologia e a Agricultura Orgânica sejam tratadas como temas
estratégicos pela EMBRAPA, com a reestruturação da sua rede nacional de pesquisa nesses
temas, com a necessária previsão orçamentária, deixando acessíveis suas tecnologias e em
conformidade com as demandas do setor orgânico; 4 – Criação de um grupo executivo de
inteligência estratégica que envolva MAPA, CONAB e EMBRAPA para propor estratégias de
superação dos desafios prioritários apresentados pela Câmara Temática de Agricultura
Orgânica; 5 – Que o MAPA faça uma revisão do seu posicionamento com relação ao
PRONARA (Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos), considerando que apresenta
iniciativas extremamente importantes para o desenvolvimento do setor orgânico brasileiro; 6 –
Apoio do MAPA na implantação do Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para
Agricultura e Alimentação (TIRFAA), do qual o Brasil é signatário, que garante o direito dos
agricultores na conservação, produção e uso de suas próprias sementes, já que a nova
proposta de lei (PL 827/15) de proteção de cultivares vai em desacordo a esse tratado. 2.
Indicação de 3 nomes para a Presidência da CTAO, que serão enviados para a decisão
da Ministra – Após discussão para a definição dessas demandas, foi feita a indicação da lista
tríplice dos nomes para a Presidência da CTAO, que serão enviados para a decisão da
Ministra. Os nomes escolhidos foram: Laércio Ramos Meirelles (ECOVIDA), Matheus
Volkmann Biekarck (BRASILBIO) e Luiz Carlos Dematte Filho (FMO). 3. Definição do
calendário de reuniões da CTAO para o ano de 2016 – O terceiro ponto discutido na reunião
foi a definição do calendário de reuniões da CTAO para o ano de 2016. A próxima reunião irá
acontecer na semana de realização da BioBrasil Fair, que acontecerá em São Paulo, na
semana de 8 a 11 de junho deste mesmo ano. As reuniões seguintes serão marcadas
posteriormente, de acordo com a agenda das reuniões da Comissão Nacional de Agroecologia
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e Produção Orgânica - CNAPO. 4. Apreciação da proposta que está em discussão para o
PLANAPO 2 – O quarto item abordado como pauta foi a apreciação da proposta que está em
discussão para o PLANAPO 2. O Plano em questão está com proposta de lançamento junto
com o Plano Safra da Agricultura Familiar, que ocorrerá em maio deste ano. 5. Apresentação
da metodologia que está sendo implementada para aperfeiçoamento do controle da
qualidade orgânica – O Sr. Rogério Pereira Dias, Secretário da Câmara realizou
apresentação sobre produtos fitossanitários com uso aprovado para agricultura orgânica, que
mostrou os principais resultados de registros de produtos biológicos pela via orgânica nos
últimos 5 anos, distribuição das fábricas destes produtos por unidade da federação e exemplo
do potencial de uso do controle biológico no Brasil. 6. Apresentação do balanço do
andamento das ações do MAPA no âmbito do PRÓ-ORGÂNICO – Posteriormente,
resultados sobre o balanço do andamento das ações do MAPA no âmbito do PRÓ-
ORGÂNICO foram apresentados. Assuntos Gerais – Foi trazido pelo representante da
ABRABIO, Sr. Ernesto Kasper, a demanda de que fosse encaminhada à Ministra, uma
demanda de revisão da regulamentação pertinente a atividades vitivinícolas, que restringe
algumas atividades dentro de uma mesma zona de produção. Esta exigência vem trazendo
dificuldades importantes para os produtores orgânicos desse setor já que existem poucos
estabelecimentos certificados em condições de prestar serviços para os produtores orgânicos.
Os presentes aprovaram o envio da moção. O Secretário da Câmara, Sr. Rogério Pereira
Dias, fez apresentação dos Núcleos de Estudos em Agroecologia, mostrando mapas com os
municípios que apresentam atuações destes núcleos, comentando sobre a importância destes,
além de falar sobre o edital que está em aberto para futuros núcleos a serem apoiados pelo
MAPA. Encerramento – Não havendo mais assuntos a tratar, o Secretário deu encerramento
à reunião, às dezoito horas e lavrou a presente Ata. Revisão: Andressa Tenório da Silva,
Assessora, e Isabel Regina F. Carneiro, Secretária de Câmaras da Assessoria de Apoio às
Câmaras Setoriais e Temáticas - ACST/MAPA.
 

Rogério Pereira Dias
Secretário da CTAO-MAPA

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

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
SGCAM - Sistema de Gestão de Câmaras Setoriais e Temáticas - 1.0
Gabinete da Ministra
CGAC - Coordenação Geral de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas
Ata de reunião

Página 3 de 3


