
REUNIÃO DE INSTALAÇÃO - COMITÊ DE FORRAGEIRAS 

BRASÍLIA-DF - 21/08/2014 

 

AGENDA POSITIVA 

 

1. SEMENTES INCRUSTRADAS  

1.1. Levantamento de trabalhos técnicos e científicos (Incotec e outros com forrageiras) – 29/08 

        Responsável: Takashi 

1.2. Compilação dos dados de germinação para apresentação em reunião com o MAPA e envio 

para o Marcos -  29/08 

         Responsável: Maria Amélia  

1.3. Reunião do Comitê - 09/09 

1.4. Reunião com a CSM/MAPA – Data tentativa 10/09 

 

2. TRANSFERÊNCIA DE PRODUÇÃO 

 

2.1. Levantamento do processo de transferência: Documentos e Fatores que levam à 

transferência (razões); 

 

2.2. Montagem de um documento a ser protocolado no MAPA – 29/08 

 

        Responsável: Sandra  

 

 

3. SEMENTES NOCIVAS 

3.1. Levantar argumentos para propor alteração na minuta da IN 30. 

       (Buscar proposta do setor na consulta pública discutida em Campo Grande - PAULO) 

        Responsável: Sandra 

 

4. VC 

4.1. Levantamento histórico da utilização de VC, documentos da Embrapa, argumentos, IN 

anterior à 57 (padrões pureza e VC) – 29/08 

Responsáveis: Takashi e Sandra  

 

 

 

 



5. FISCALIZAÇÃO 

5.1. Cada Associada deve consultar as empresas produtoras de sementes a respeito da retirada 

do padrão de pureza da norma, segundo questionário abaixo com resposta no modelo SIM e 

NÃO: 

Introdução 

 Diante da publicação da nova Instrução Normativa específica de forrageiras com 

alterações nos padrões mínimos de pureza e germinação/viabilidade, vimos consultar os 

associados a respeito ... Histórico, Prós e Contras. 

Pergunta: 

1. Você concorda com a retirada do padrão mínimo de pureza da Legislação para a 

comercialização de sementes de forrageiras? (Considerando que o padrão de sementes 

nocivas e germinação/viabilidade sejam mantidos. Dessa forma, o produtor será fiscalizado 

de acordo com a informação de pureza real garantida na etiqueta).  

Responsáveis pela edição do formulário e envio para os demais: Sandra e Takashi 

5.2. Buscar iniciativas para aumentar a efetividade da fiscalização no comércio de sementes 

(pureza, capacitação, recursos internos do MAPA); Formar grupo. 

        Responsável: Renata  

5.3. Acompanhar o Comitê de Propriedade Intelectual da Abrasem – Ações de combate à 

pirataria  

        Responsável: Marcos 

 

6. EXPORTAÇÃO (não entra na pauta da reunião) 

6.1. Levantamento dos problemas de cada empresa com exportação nos diferentes países; 

6.2. Harmonização de procedimentos entre os países importadores e exportadores; 

        Responsável: Takashi e subgrupo 

6.3. Verificar a resolução de laboratórios com acreditação Mercosul; 

        Responsável: Homero  

 

7. SELO DE QUALIDADE (não entra na pauta da reunião) 

 

Criados três sub-grupos: 

 

1) Anti-projeto de estatuto: Murilo e Gustavo; 

2) Quem seriam os certificadores: Celso, Itamar, Paulo Salvador 

3) Laboratórios - CATI-SP: Takashi 

 

Responsável: Renata  



 

 

Agendar reunião com o MAPA, data proposta 10/09, dependendo dos encaminhamentos dos 

temas acima. ABRASEM (Mariana) – verificar disponibilidade de data. 

 

 

AGENDA DE REUNIÕES DO COMITÊ 

 

  9 de setembro – Brasília/DF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


