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Campo Alegre – Corupá - Rio Negrinho - São Bento do Sul
Ata da Reunião da Comissão Executiva de Orgânicos
Consórcio Intermunicipal Quiriri
Campo Alegre - Corupá - Rio Negrinho - São Bento do Sul
02/05/2017
Sede do CIQ

Pauta:

1. Encaminhamentos/Análise/Avaliação da Feira Regional de Produtos Orgânicos;
2. Alinhamento Inicial do Termo de Cooperação Técnica e Financeira com a Associação de
Agroturismo Acolhida na Colônia objetivando a cooperação científica e técnica para fomentar o
agroturismo na região do Quiriri;
3. Alinhamento Inicial do Fórum Intermunicipal de Orgânicos
4. Início dos trabalhos de Construção Coletiva do Regulamento da Feira Regional de Produtos
Orgânicos
5. Assuntos Gerais

Horário de Início:

09:20 horas

Horário de Término:

11:00 horas

Presentes:

Assuntos
Debatidos

Alan Ferraz Lenike – Eng. Agrônomo Sec. Agr. SBS – alan@saobentodosul.sc.gov.br
Ricardo Gonzalez – Chefe de Meio Ambiente de SBS – ricardo_ma@saobentodosul.sc.gov.br
Deoclecio Pacheco – Eng. Agrônomo Sec. Agr. RN – pepi.pacheco@yahoo.com.br
Teddy Ariel M. Santa Cruz - Hortibento – hortibento@yahoo.com.br
Gilson Brunnquell – Eng. Agrônomo Sec. Desenvolvimento CA – agricultura@campoalegre.sc.gov.br
Edilson Pruckneski – Secretário de Desenv. Econômico CA – agricultura@campoalegre.sc.gov.br
Juliano Millnitz – Secretário Corupá – juliano@corupa.sc.gov.br
Ildefonso Cardoso Epagri CA – ildefonsocardoso@epagri.sc.gov.br
Edson Osvaldo Correa – GR Mafra Epagri – edsoncorrea@epagri.sc.gov.br
Rogério Pietreacka – Epagri SBS – rogeriopieter@epagri.sc.gov.br
Leoni Fuerst– Secretária Executiva do CIQ – leoni@quiriri.com.br

[Leoni] dá boas vindas anunciando a pauta e solicitando ao grupo avaliações sobre a
feira.
[Alan] considera normal a movimentação. Reitera que trata-se de um processo e que é
necessário o tempo e a rotina para que a feira seja efetivamente conhecida e incorporada
no dia a dia das pessoas.
[Pacheco] afirma que o grupo de RN não experimentou prejuízos, mas também não
contabilizou lucros. Lembra que conversou com os feirantes e que eles concordam em
mudar o dia de feira para o sábado.
[Teddy] informa que ainda é necessário o contato com uma feirante para consulta da
possibilidade. Compromete-se a fazê-lo e questiona sobre a divulgação da feira.
[Alan] informa que a página da feira da agricultura Familiar de SBS tem divulgado com
bastante receptividade e entrega para análise um lay out de placa para o local.
[Leoni] reforça que os setores de comunicação das prefeituras podem ser acionados para
divulgação e para tal, faz-se necessária a produção de texto para encaminhamento.
Comenta, também sobre a necessidade de identificação visual na entrada da feira e nas
barracas (selo).
[Alan] Informa que para realização da arte necessita dos arquivos de logotipo em corel
draw.
[Pacheco] comenta não ter conseguido cópia da resolução recente do MDA sobre
disciplinamento e comercialização de produtos, mas que 5% tem sido o indicador padrão
tolerável para considerar-se um produto como orgânico. Reforça que trata-se de assunto
polêmico.
[Alan] entrega modelo de um Cadastro dos agricultores que participam da feira. Leoni
compromete-se a formata-lo para a próxima reunião.
[Leoni] faz um breve relato sobre os trâmites e encaminhamentos referentes a parceria com
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a Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia objetivando a cooperação científica e
técnica para fomentar o agroturismo na região do Quiriri. Explica que optou por trazer o
tema a esta Comissão Executiva visando fortalecer e unificar o discurso junto aos prefeitos.
Afirma que o tema será apresentando, também, na reunião da Comissão Executiva de
Regionalização do Turismo no dia 09/05 com o mesmo intuito, para posteriormente seguir
ao Conselho de prefeitos para aprovação. Comenta que Ildefonso protagonizou a
aproximação da associação com o CIQ e solicita seu relato.
[Ildefonso] Faz um histórico do Programa na região comentando que a aproximação da
Associação com o CIQ visa oficializar e profissionalizar os trabalhos. Comenta que a Epagri
é a entidade promotora da ação mas que faz-se necessária uma atuação específica e
contínua. Comenta que conversou a Lucilene e que a mesma encaminhou proposta ao
CIQ no valor de R$ 1.700,00 mensais para conduzir um elenco de ações na construção,
organização e implementação do “Modelo Acolhida na Colônia” fomentando o
agroturismo nos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal Quiriri.
[Leoni] comunica que ainda está estudando o melhor formato para possibilitar tal
prestação de serviço. O Termo de Cooperação Técnica e Financeira deverá estar apoiado
em uma dotação orçamentária do CIQ e das prefeituras participantes e um contrato de
rateio deverá disciplinar os repasses das prefeituras. Solicita aos membros da comissão que
adiantem o assunto com seus prefeitos e apoiem a iniciativa.
[Rogério] comenta que o “Acolhida na Colônia” é um movimento endógeno dos
agricultores na região e dessa forma deve merecer toda nossa atenção e apoio.
[Ildefonso] reforça a necessidade de tratamento único e profissional de forma potencializar
a ação local.
[Leoni] informa que em setembro o CIQ completará 20 anos e alguns eventos
comemorativos estão sendo idealizados para a “Semana Quiriri 20 Anos”. Informa que, por
ocasião do lançamento da Feira de produtos Orgânicos surgiu a proposta de Edson da
Epagri de realização de um Seminário ou Fórum voltado ao tema. Dá boas vindas a Edson
e solicita um relato.
[Edson] comenta sobre os esforços necessários a minimização do uso de agrotóxicos e na
necessidade de difundir e fortalecer os trabalhos teórico-práticos numa demanda
crescente de informações sobre os sistemas orgânicos. Comenta que além das questões
relacionadas aos benefícios e vantagens dos sistemas orgânicos existe a crescente
necessidade de levar ao agricultor informações sobre rastreabilidade e produção limpa.
[Gilson] comenta que o título “orgânico” afugenta os agricultores convencionais que são
um público muito importante. Sugere que o evento traga um título mais genérico.
[Edson] sugere a ANVISA e a CIDASC como potenciais parceiros trazendo informações
acerca de intoxicações e rastreabilidade. Reforça que este tema é importantíssimo e pode
envolver o público em geral.
[Pacheco] aponta o Senar como potencial parceiro
[Gilson] lembra que, independente do modelo de evento, existe necessidade de
organização de transporte aos agricultores. Considera que o evento pode acontecer em
Campo Alegre.
O grupo indica criação de uma comissão para compor formato inicial de evento até a
próxima reunião, marcada para 06/06/17.
[Leoni] projeta minuta de regulamento de feira (baseado no modelo encaminhado por
Alan) e o grupo discute o texto até 11 horas, propondo seu prosseguimento para a próxima
reunião.

Decisões

 [Teddy] contato com os feirantes e retorno sobre possibilidade de realização da feira

Tomadas

nos sábados;
 [Teddy] produção de material escrito para divulgação da feira, bem como contato
com Elvis para reportagem com visitação;
 [Alan e Jonas] produção de arte visando divulgação da feira (banner selo, toten ou placa,
imagens para What´s e Faceboock etc.
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 [Leoni] formatação e encaminhamento do modelo de Ficha de Cadastro;
 [Todo o Grupo] Produção de material escrito, Compartilhamentos, Contatos pessoais,
convites, divulgação e presença nas feiras semanais.
 [Leoni] organização do comitê organizador do fórum Intermunicipal composto por Teddy,
Ildefonso/Edson, Juliano (fará indicação de corupá), Gilson, Alan e Pacheco.
 [Leoni e Ildefonso] apresentar o Termo de Cooperação Técnica e Financeira com a
Associação Acolhida na Colônia na reunião da Comissão Executiva de Regionalização do
Turismo no dia 09/05/17.
 [Leoni] Convocar nova reunião para 06/06/17.
Imagens

Não foi realizada tomada de imagens da reunião

Leoni Fuerst

Secretaria Executiva do Consórcio Intermunicipal Quiriri
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