
COMITÊ DE FORRAGEIRAS DA ABRASEM 

SÃO PAULO/SP – 24/03/15 

AGENDA POSITIVA 

 

1. ABERTURA  

Marcos Roveri – Coordenador do Comitê 

 

2. ATUALIZAÇÃO DECRETO 5.153 E IN 30 

 

IN 30: Parada. Não houve avanço após a última reunião do comitê. Idéia do 

Workshop para discussão. 

 

DECRETO 5.153: Ainda Está em análise da Jurídica. Mudança do consultar 

responsável.  

 

3. WORKSHOP ABRASEM/MAPA – IN30 

 

Data sugerida: 11,12 e 13 de junho. 

Local: Embrapa, Campo Grande/MS. 

Participantes: Especialistas de laboratório, pecuaristas, agricultores, 

revendedores, fiscais do MAPA e ABRASEM. 

Temas: Pureza, viabilidade (tetrazólio x germinação), análise de revestidas, 

fiscalização. 

Marcos ficou de elaborar um draft do projeto do workshop a partir das ideias que 

surgiram na reunião para posteriormente circular entre os participantes do comitê 

para considerações. 

 

4. DEMAIS ASSUNTOS 

 

 Verificar como poderia o Comitê de Forrageiras, via ABRASEM, solicitar a 

extensão de recomendação de produtos químicos para forrageiras -  

Minor Crops. 

 Os membros representantes da região sul do comitê solicitaram a criação de um 

subcomitê de Forrageiras Temperadas para trabalhar na revisão da IN 33. Mariana 



ficou de viabilizar essa criação e de recuperar junto à CSM os últimos arquivos 

de revisão da normativa. 

 Caso Venezuela de solicitação de ARP para forrageiras. Homero ficou de 

colaborar uma vez que existe um trabalho em andamento de ARP para importação 

de Brachiaria.  

 Solicitação para que a ABRASEM mande informativo com a atualização de 

cargos no MAPA, sempre que haja mudanças. 

 A respeito da implantação da resolução do Mercosul que trata da acreditação de 

laboratórios para facilitar as análises de sementes no âmbito dos países do 

Mercosul, a CSM informou que dia 15 de junho de 2015 haverá uma reunião da 

comissão de sementes do mercosul para definição do tema. 

 

 

 

 

 

 

 

Abertura; 

2)   IN 30 e decreto 5153 – atualização; 

3)   Avanços na proposição da realização de um Workshop, 

envolvendo membros da cadeia produtiva e MAPA, para 

debater o padrão de pureza em forrageiras; 

4)   Análise de documentos propondo ARP/Requisitos 

fitossanitários para exportação de sementes forrageiras 

para Venezuela; 

5)   Extensão de uso – montagem de estratégias para atuar 

junto às empresas de agroquímicos (filiados BRASPOV) 

visando regularização junto ao MAPA. 

6)   Outros assuntos. 

 

 


