
 
PR - presente / CO - convidado

 

Dados da Reunião
Câmara: Câmara Temática de Agricultura Orgânica
Título: Reunião Ordinária N. 26
Local: São Paulo - SP
Data da reunião: 10/06/2016 Hora de início: 08:30 Hora de encerramento: 12:30
Pauta da Reunião

1. Abertura da Reunião.

2. Definição das principais demandas do setor orgânico para serem apresentados ao ministro.

3. Estabelecer estratégias que garantam a execução das ações previstas no PLANAPO 2.

4. Definição do calendário de reuniões da CTAO para o ano de 2016.

5. Apresentação da metodologia que está sendo implementada para aperfeiçoamento do controle da

qualidade orgânica.

6. Assuntos gerais.

7. Encerramento da Reunião

Lista de Participantes
Nome Entidade Frq Assinatura

1 LUIZ CARLOS DEMATTÊ FILHO FMO PR
2 ROGERIO PEREIRA DIAS PR
3 ISABEL REGINA FLORES CARNEIRO PR
4 ANDRESSA TENORIO DA SILVA ACST/MAPA PR
5 MATHEUS VOLKMANN BIEKARCK BRASILBIO PR
6 ARICLENIS ANIBAL BALLAROTTI BRASILBIO PR
7 MARCELO PASSOS ECOVIDA PR
8 JOSE ANTONIO AZEVEDO ESPINDOLA EMBRAPA PR
9 PAULO APARECIDO CRAPINA GS1 Brasil PR
10 ALFREDO DA COSTA PEREIRA JUNIOR MCTI PR
11 MING CHAO LIU ORGANIS PR
12 FABIO SAMPAIO VIANNA RAMOS FILHO PLANTORG PR
13 ROGERIO PEREIRA DIAS SMC/MAPA PR
14 SYLVIA WACHSNER BOSS SNA PR
15 LUIZ CARLOS REBELATTO DOS SANTOS SEBRAE CO
16 JOSÉ ALTAMIRO SILVA SEBRAE CO

Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata: Sim
Desenvolvimento

1.  Abertura da Reunião. Às 8:30 do dia 10 de junho de 2016, no Pavilhão da Bienal do Ibirapuera,

Parque do Ibirapuera, em São Paulo/SP, foi aberta a 26ª Reunião Ordinária da Câmara Temática de

Agricultura Orgânica – CTAO –, pelo Sr. Rogério Pereira Dias, Secretário da Câmara. 2. Aprovação

da Ata da 25ª Reunião Ordinária da CTAO – A Sr.ª Isabel Flores Carneiro, Supervisora da Câmara

pôs em votação a Ata da reunião anterior, encaminhada previamente por meio eletrônico.  A Ata foi

aprovada por unanimidade, sem ressalvas, pelos Srs. Membros do colegiado. 3. Definição das principais
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demandas do setor orgânico para serem apresentadas ao Sr.  Ministro – A Sr.ª  Isabel  Flores

Carneiro,  Supervisora  da  Câmara,  relatou  as  demandas  indicadas  como  prioritárias  pelo  setor,

consensuadas pelos membros do colegiado durante a 25ª Reunião Ordinária da CTAO, que seriam

encaminhadas para a então Ministra, Kátia Abreu, no dia 30 de março, por ocasião de encontro com

todos  os  Presidentes  das  Câmaras  Setoriais  e  Temáticas.  Na  sequência,  indicou  ao  Colegiado  a

necessidade de deliberar-se acerca dos itens apresentados naquela ocasião e discussão da conveniência de

apresentar-se novas propostas a serem incluídas ou não para conhecimento do Sr. Ministro Blairo Maggi,

em nova Reunião com os Presidentes das Câmaras, ainda sem data definida. Também, sugeriu que se

retomasse ações para produzir uma agenda estratégica para o setor, indicando prioridades num período de

médio prazo. Por outro lado, enfatizando a necessidade dessa CTAO ser uma câmara propositiva, relatou

o caso  vivenciado na  Câmara  Setorial  da  Cadeia  Produtiva  de  Palma de  Óleo  -  CSPO,  da  qual  é

Secretária,  quando,  percebendo que  o  colegiado estava  sendo repetitivo  em suas  discussões,  sem

apresentar  ações  concretas  de  encaminhamento  de  pleitos,  incentivou  àquela  Câmara  a  propor

encaminhamentos  que  pudessem  chamar  a  atenção  e  provocar  ações  por  parte  das  autoridades

competentes, de forma a encampar suas demandas tão urgentes e absolutamente necessárias para a

sobrevivência da cultura. 4. Estabelecer estratégias que garantam a execução das ações previstas no

PLANAPO 2 – O Sr. Rogério Pereira Dias, Secretário da Câmara, apresenta os seguintes eixos de

atuação para a promoção do desenvolvimento da Agroecologia e Produção Orgânica: construção e

socialização do conhecimento em princípios da Agroecologia e da produção orgânica; disponibilização

de tecnologias e insumos apropriados à transição agroecológica; promoção e valorização dos produtos

orgânicos,  através  da  realização  de  campanhas  anuais  de  valorização  dos  produtos  orgânicos  e  a

participação do Mapa em feiras e outros eventos promocionais; e universalização do acesso a esses

produtos. Em relação ao primeiro eixo, ressalta a importância de o MEC destinar políticas públicas

específicas para o ensino da Agroecologia, através de um sistema de compensações. O Plano Nacional de

Agroecologia e Produção Orgânica – PLANAPO é o instrumento da Política Nacional de Agroecologia e

produção Orgânica, instituído através do Decreto nº 7.794, de 20/8/2012.  O primeiro PLANAPO cobriu

o período de outro de 2013 a dezembro de 2015. O 2º PLANAPO foi lançado em maio deste ano,

estabelecendo 194 iniciativas, 7 objetivos, 30 metas e 6 eixos a serem cumpridos no período entre 2016 a

2019. O Sr. José Antônio Azevedo Espíndola, representante da Embrapa sugeriu a formação de um GT

(grupo de trabalho) no âmbito da CTAO, com a finalidade de elaborar documento com base em pesquisas

científicas demonstrando os princípios do conhecimento e das práticas orgânicas com foco nos benefícios

para o setor.  Referido GT será composto pelos seguintes membros: Sra. Sylvia Wachsner Boss – SNA,

Sr.  José  Espíndola  –  Embrapa,  Sr.  Rogério  Dias  –  Coagre/Depros/SMC-MAPA e Sr.  Luis  Carlos

Demattê – FMO. O Presidente da Câmara Temática de Agricultura Orgânica, Sr. Luiz Carlos Demattê

Filho destaca a necessidade de a agricultura orgânica passar a ser vista como uma cultura diferenciada

com saldos positivos estabelecidos perante as culturas tradicionais.  Nesse sentido, sugere elaborar

documento demostrando os benefícios dos conhecimentos, dos princípios e das práticas orgânicas em

prol da agricultura como um todo. Não apenas para atender um nicho, mas sobretudo posicionar a

agricultura orgânica como geradora de inovações relacionadas à busca de sustentabilidade. 5. Definição

do calendário de reuniões da CTAO para o ano de 2016 – O Sr. Luiz Carlos Demattê Filho, propôs as

seguintes datas para as próximas Reuniões Ordinárias: 14 ou 21/9/2016 e 7/12, que ficaram sujeitas a

confirmação  pela  supervisora  da  ACST/GM.  6.  Apresentação  da  metodologia  que  está  sendo

implementada para aperfeiçoamento do controle da qualidade orgânica. O Sr. Rogério Pereira

Dias, Secretário da Câmara  informa que, atualmente, existem 14.445 unidades de produção orgânica sob

controle  oficial,  divididas  entre  certificadas  por  auditoria,  Sistemas  Participativos  de  Garantia  e

Organizações de Controle Social. Dentre os mecanismos de controle para a meta de qualidade orgânica,
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estão previstas ações de identificação das embalagens de produtos no mercado,  e dos agricultores

familiares cadastrados no Mapa nos locais  de venda desses produtos.  O Sr.  Alexandre Harkaly,

representante do IBD ressaltou a morosidade na liberação de insumos destacando a importância de se

acelerar esse processo de aprovação. Talvez, uma alternativa seria o MAPA terceirizar esse processo,

utilizando os préstimos de certificação por auditoria para os insumos, uma vez que a contaminação, mais

do que acidental, passou a ser inevitável. O Sr. Rogério Dias informou que tal sugestão não pode ser

operacionalizada no âmbito do MAPA, pois esse tema não é passível de ser delegado. 7. Assuntos

Gerais – O Sr. Rogério Pereira Dias, Secretário da Câmara ressalta o longo caminho para se acessar

informações a respeito do setor no site do MAPA, pois inúmeros são os registros de dificuldades de

acesso pelo público-alvo acerca dos orgânicos,  por considerar  o portal  pouco user-friendly  para a

obtenção desses dados, prejudicando, sobremaneira, a disseminação do pretendido. O colegiado debateu

a  questão  dos  transgênicos,  mais  especificamente  sobre  o  milho,  pois  as  regras  de  convivência

determinadas pela CTNBIO não são suficientes e o Brasil, até o presente momento, se posiciona de

forma intolerante a qualquer nível  de contaminação acidental  de milho orgânico por transgênicos.

Entretanto, esta condição tem sido cada vez mais difícil de se manter, uma vez que a contaminação não

ocorre somente no campo, mas também no transporte e no armazenamento. Foi citado que a Europa,

autoriza níveis de contaminação por transgênicos de até 0,9% no milho orgânico. Como sugestão de

pauta para a próxima Reunião Ordinária, o colegiado entende que se deva discutir as áreas livres de

transgênicos, identificando vulnerabilidades, manejo orgânico e as inconsistências legais vinculadas ao

tema. Também ficou pacificado a necessidade de se projetar a Agricultura Orgânica para os órgãos de

governo, deixando claro para estes, os benefícios gerados com os princípios aplicados, vendendo o setor

como vanguardista da agricultura e detentor de constantes inovações. Para tanto, reafirma-se a proposta

de manter sempre stands do MAPA em feiras e eventos promocionais.  Sugeriu-se a realização de testes

para detectar produtos orgânicos nesses pontos de venda, tais como feiras e supermercados, sendo que

essa ação está atrelada à existência de laboratórios específicos.  Rogério - Registra as dificuldades

enfrentadas pela falta de recursos e comenta a nova estrutura do Mapa, além da proposta da SENAPO

sobre a criação de um Programa Nacional de bioinsumos, o que traria muitos benefícios para a produção

orgânica. O Setor precisa reivindicar suas demandas às autoridades. 7. Encerramento da Reunião – Não

havendo mais assuntos a tratar, o Presidente deu encerramento à reunião, às treze horas e quinze minutos,

e eu, Andressa Tenório da Silva, lavrei a presente ata. Relatora: Andressa Tenório da Silva – Revisora:

Isabel Regina F. Carneiro. Assessoria de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas - ACST/MAPA.

Preposições
Item Item da reunião

Ações
Item Ação Responsável Dt. prevista
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Pauta da Reunião
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