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1. Abertura da reunião e Aprovação da Ata da 28ª Reunião Ordinária
A Presidente da Câmara, Sílvia Regina Patrício Sartorelli Van Rooijen, abriu a 29ª
Reunião Ordinária agradecendo a presença de todos e em especial dos representantes
da Academia Brasileira de Assuntos Florais - ABAF, convidados para este encontro.

A ata da reunião anterior foi aprovada pelo plenário e assinada pelos presentes.

2. Avisos e informações da Presidência e Secretaria da Câmara

O Secretário da Câmara, Francisco Facundo, solicitou aos membros maior empenho no
sentido de confirmação de presença às reuniões e reforçou o pedido de envio do
número do CPF dos membros para o novo cadastro do MAPA, lembrando que sem tal
informação, a entidade não será cadastrada no sistema da CGAC.


PAP2011/2012 – solicitação de contribuições

Francisco Facundo comentou que é hora de construir novas propostas para
encaminhar à SPA/MAPA, como contribuições ao próximo PAP e pediu que avaliem as
regras vigentes e enviar contribuições, no início de 2011, visando o atendimento às
necessidade do setor.


Calendário de reuniões – ano de 2011

O Secretário apresentou proposta de datas para as reuniões de 2011, as quais foram
aprovadas conforme abaixo:

30ª -15 de Fevereiro- (terça-feira);
31ª- 11 de Maio (quarta-feira);
32ª- 19 de Agosto (sexta-feira), em Fortaleza - CE, que será precedida de uma visita
técnica no dia anterior (18.8);
33ª- 05 de outubro (quarta-feira).


Sobre a Visita do Secretário para Assuntos Agrícolas da Embaixada do

Japão

Facundo informou que recebeu dia 18.11 a visita do Secretário para Assuntos Agrícola
da Embaixada do Japão, sr. Shuhei Miyaji, o qual falou do interesse daquele pais em
exportar para o Brasil máquinas agrícolas, adequadas à topografia brasileira, para os
segmentos de frutas, verduras e principalmente flores, cultivadas em pequena escala.

Facundo disse que franqueou ao Secretário sua participação na reunião da câmara
para trazer a mensagem aos representantes do setor, porém ele disse preferir deixar o
encontro para outra oportunidade, externando o interesse em manter alguns contatos
prévios. Na oportunidade lhe foram passados contatos do IBRAFLOR e de
representantes do Distrito Federal e do Ceará.
3. Apresentação do Panorama atual da floricultura no estado do Ceará –
EMBRAPA/ José Luiz Mosca

O representante da Embrapa, José Luiz Mosca, conforme solicitado na reunião anterior,
apresentou um panorama da floricultura no Estado do Ceará, a partir de 1999,
comentando que o estado é privilegiado devido às boas condições climáticas e de solo.
Falou das parcerias do setor para atingir este grau de desenvolvimento. Destacou o
curso de capacitação para as atividades de flores, o TC Flores, propiciando a geração
mão de obra de qualidade, o que contribui significativamente para o aumento da
produtividade. Salientou as ações da Embrapa para o setor e comentou sobre um
Grupo de Extensão em Floricultura e Fruticultura Irrigada - UFC, que é um grupo de
voluntários interessados em flores e promovem estudos e ações sobre o tema.
Apresentou, também, os principais produtos e destinos das exportações do estado.
Também distribuiu materiais sobre o tema.

Finalizado o tema, foi sugerido o próximo Estado a trazer relatos para o setor será Rio
Grande do Sul.

4.Situação dos pleitos em andamento no MAPA
4.1.Assuntos relacionados ao DSV:


ARP;

Silvia comentou que a prioridade do ano que vem será a ARP, para tratar de novas
origens, sob pena de desabastecimento de sementes de flores e mudas, ARP in vitro e
toda demanda de ARP para entrada de novos materiais, já que são grandes gargalos
do setor.

Sr Renato Opitz, solicitou manifestação das Câmaras Setoriais, no sentido de auxílio de
como agir na situação de que o assunto não foi resolvido por muitos anos.

O Coordenador-Geral das Câmaras, Aguinaldo José de Lima, comentou que este é um
anseio de todos do MAPA, e que várias providências administrativas foram tomadas,
porém não com a agilidade que o assunto merece ser tratado. Ressaltou que na SDA o
assunto ARP é uma das prioridades para ser tratada imediatamente. Aguinaldo sugeriu
que na primeira reunião de 2011, o setor se reúna antes para fazer o roteiro de

encontros e agendar uma reunião com o Ministro, para tratar de impactos econômicos e
mostrar o atraso para o país, provocado pela falta de resolução das questões
relacionadas à ARP. Sugeriu a elaboração de um documento sucinto, para avaliação de
questões técnicas, focando a importância de se resolver os entraves relacionados às
ARP’S e a presença de parlamentares com o setor.

Encaminhamento: ação 1) elaborar Nota Técnica e apresentação sobre a importância
das ARPs para o setor – responsáveis, Silvia e Renato; ação 2) após a ação 1,
agendar audiência com o Ministro, com a presença de parlamentares, para apresentar
a situação e solicitar providências no sentido e resolvê-las – responsável, Aguinaldo
Lima e representantes do setor; ação 3) encaminhar aos membros da Câmara um
relato das providencias tomadas pelo MAPA para regularização das ARPs –
responsável, CGAC.
 Proposição sobre ARP In Vitro;
Sra. Silvia informou que durante o Hortitec, em junho de 2010, foi entregue, ao Diretor
do DSV da época, proposta de IN para revisão deste assunto, até o momento sem
retorno.

4.2. Relato sobre a reunião para conclusão da versão final das Normas Gerais de
Olericolas e Ornamentais – MAPA e ABCSEM

A Presidente comentou sobre as Normas em comento e que o fato de se conseguir
uma norma específica para o setor, pode-se considerar uma grande vitória e agradeceu
aos técnicos envolvidos no trabalho, passando a palavra do Coordenador de Sementes
e Mudas do MAPA, Dr. Neumar Francelino.

O Coordenador fez um breve histórico sobre a realização desse trabalho, que se iniciou
em 2008, com uma reunião, seguida de 5 em 2009 e mais 3 em 2010, resultando numa
proposta que está pronta e será encaminhada a Consultoria Jurídica – CONJUR, para
analise e posterior publicação de uma Instrução Normativa. Ressaltou que a proposta
de Norma foi colocada em consulta pública por 3 oportunidades no ano de 2010
(Portarias números 13, 70 e 200/2010). Ressaltou a participação das entidades que
apresentaram propostas e a dedicação e empenho do grupo de trabalho. Comentou
também sobre as alterações propostas nos diversos artigos. Neumar falou, ainda, da
necessidade de alteração do Decreto, argumentando que o ideal seria fazê-lo antes da
publicação da norma especifica, porém devido à complexidade das tramitações para
alteração do Decreto, fará uma consulta ao Jurídico no sentido de publicar a Norma
especifica antes da alteração do Decreto. Explicou que a última versão foi construída

com possibilidade de modificação para adequação ao Decreto, para que, caso não se
publique o Decreto primeiro, a Norma tenha sua resolução aplicada.

Ana Paula Sá, representante da ABCSEM registra o momento de vitória do setor em
relação à Norma, já que antigamente este assunto era quase impossível com o
Ministério e hoje diante de tanto esforço, o trabalho foi realizado em conjunto entre
representantes do MAPA e do setor produtivo.

A Presidente, Silvia Rooijen, se dirigiu ao Dr. Neumar, dizendo que deixa em suas
mãos Neumar a decisão do que será publicado primeiro, e solicitou que quando for
enviado para publicação, o setor seja informado, para que possa acompanhar o
andamento.

Finalizando este assunto, Neumar prometeu encaminhar a proposta à CONJUR ainda
neste mês de dezembro.
4.3.Proposta de Alteração da IN 36 – ABCSEM/ Mariana Ceratti

O Secretário da Câmara esclareceu que, na verdade, a discussão deste tema não é
sobre alteração da referida IN, e sim sobre sua aplicabilidade. Explicou que o que se
deve trabalhar neste item é sobre a aorientação dos procediemtos de registro de
defensivos.

Neste sentido, o representante da CSFPO/CE, Gilson Gondin, falou sobre a
necessidade de legalização de registros para defensivos, quando foi sugerido que a
ANDEF, entidade especializada no assunto, seja envolvida nesta ação. Isto posto, foi
dado o seguinte encaminhamento: Ação 1) as entidades integrantes da Câmara
deverão encaminhar ao IBRAFLOR a lista dos principais defensivos utilizados por seus
associados, e respectivos princípios ativos, mas ainda não registrados; Ação 2) o
IBRAFLOR consolidará a lista com os defensivos prioritários e enviará à ANDEF, com
cópia para a CGAC; Ação 3) a CGAC encaminhará à CGAA/DFIA (Rangel), a lista
recebida da ANDEF.

5. Apresentação da Agenda Estratégica Consolidada - CGAC

Foi feita uma apresentação da AE consolidada, explicando-se que está sendo feito um
trabalho de internalização no âmbito do MAPA e suas vinculadas, como parte da
estratégia de divulgação da Agenda. Após as discussões sobre o tema, Facundo
lembrou da necessidade de se criar metas do setor para 2015. O prazo para envio das
metas será dia 10 de dezembro.

Para atendimento a esta solicitação, Renato Opitz sugeriu e foi aceito por todos, que o
GT que trabalhou na elaboração da Agenda, se reúna para definir as metas. A reunião
ficou marcada para o dia 07/12 – terça às 14 horas, no Espaço Terra Viva. As
sugestões já poderão ser enviadas para o e-mail da Silvia e do Sr Renato Opitz.

6. Assuntos Gerais


Relato sobre o Fest Flor Brasil – ASBRAER/Cleison Medas

Foi informado que o Fest Flor Brasil foi um evento realizado de 17 a 21 de novembro e
resultado de um trabalho de quase 4 anos da EMATER com várias parcerias e
colaboração de todo o setor de flores e plantas. Teve cunho de motivação no sentido
de capacitação, divulgação, comercio, entre outras atividades, durante quatro dias de
evento apresentando o setor a toda sociedade.


Outros

Sr Renato Opitz sugeriu que seja pautado para a primeira reunião do ano 2011, o
desdobramento do estudo consolidado das Agendas Estratégicas.

A Presidente apresentou uma retrospectiva baseada em todas as atas do ano 2010 e
deu

notícias

do

andamento

do

setor.

Apresentação

disponível

em:

www.agricultura.gov.br

Quanto à criação do mercado de flores e Prohort, estes assuntos ficaram pendentes e
devido à importância do assunto e será pautado no ano que vem.

7. Encerramento
Não havendo mais assuntos a serem tratados, a Presidente encerrou a reunião, e eu,
Joana Vieira lavrei a presente ata.

Relatora: Joana Vieira - Coordenação-Geral de Apoio às Câmaras Setoriais e
Temáticas – CGAC/SE/MAPA – com contribuições do Secretário da Câmara.

