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• Reunião com DSV/MAPA. Brasília/DF.

A ABRASEM esteve reunida, no dia 11 de janeiro, com o diretor do DSV - Departamento de Sanidade
Vegetal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Dr. Marcus Vinícius Coelho, para tratar da
Agenda Positiva da entidade, para o ano de 2017, junto àquele departamento. Foi uma oportunidade para
que a ABRASEM apresentasse as principais demandas do setor de sementes relacionadas à sanidade vegetal,
e se colocasse à disposição para colaborar com o que fosse necessário, no sentido de dar andamento a
assuntos nacional e internacionalmente importantes, dentre os quais destacamos: análise de risco de pragas,
amostragem de pequenos lotes de sementes e os impactos da entrada em vigor da IN 16/2016, com os novos
requisitos fitossanitários para a importação e exportação de sementes e mudas.

• Reunião com DFIA/MAPA. Brasília/DF.

A ABRASEM esteve reunida, no dia 16 de fevereiro de 2017, com o diretor do Departamento de
Fiscalização de Insumos Agrícolas (DFIA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Dr. André
Peralta, para tratar da Agenda Positiva da entidade para o ano de 2017, junto aquele Departamento. Na
oportunidade foi feita uma atualização da situação atual de assuntos que foram trabalhados, de forma
conjunta, DFIA/Abrasem, no decorrer do ano de 2016 e início de 2017, como a revisão do Decreto 5.153/2004,
IN 50/2006, IN 30/2008, o andamento dos trabalhos referentes a nova IN específica de cana-de-açúcar,
funcionamento do SIGEF, sistema de denúncias ABRASEM/MAPA, dentre outros.

• Reunião do Conselho de Administração da ABRASEM.

Foi realizada, no dia 23 de fevereiro, reunião do Conselho de Administração da Abrasem que contou com a
participação dos senhores Cláudio Manuel da Silva (Presidente do Conselho de Administração da ABRASEM),
Ivo Marcos Carraro (BRASPOV), Jair Swarowsky (Dupont/Pioneer), Christian Pflug (APPS), Kazuo Baba
(APASEM), Paulo Campante (Superintendente Executivo da ABRASEM) e Mariana Barreto (Assessora da
Diretoria da ABRASEM). Entre os assuntos tratados na oportunidade, destacamos a Agenda de Temas
Prioritários a serem conduzidos pela Entidade, em 2017; atualização sobre as discussões relativas a Lei de
Proteção de Cultivares; e um breve relato sobre as tratativas em andamento com o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, referentes as propostas de alteração de diversas Instruções Normativas,
encaminhadas àquele Ministério pela Abrasem e seus Comitês Técnicos.
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• Reunião técnica ABRASEM/MAPA, em Brasília/DF.

A ABRASEM tem trabalhado, há algum tempo, em uma agenda conjunta com o DSV/MAPA,
abrangendo temas que tem, de alguma forma, impactado negativamente o movimento de sementes e mudas
entre o Brasil e outros países. A agenda positiva tem buscado dar maior agilidade aos processos internos do
Departamento de Sanidade Vegetal – DSV/MAPA, através da redução da burocracia e da atualização de
normativas importantes que regulam o setor. Recentemente, tivemos a aprovação de normas para o setor de
sementes e mudas como a IN 16/15 (Requisitos Fitossanitários), a IN 52/16 (Importação de Material de
Pesquisa) e a IN 29/16 (Credenciamento de Estações Quarentenárias). Entretanto, outros temas continuam na
Agenda e devem ser trabalhados no decorrer do ano de 2017.

Assim, a fim de que pudéssemos avançar nas discussões conjuntas com o DSV/MAPA, foi realizada
nos dias 21 e 22 de fevereiro, em Brasília/DF, reunião técnica da ABRASEM com o representantes do
DSV/MAPA, para tratar de uma agenda com temas que afetam o comércio internacional de sementes e
mudas. Participaram da reunião cerca de dez auditores fiscais federais agropecuários do DSV/MAPA;
representantes da indústria de sementes do Brasil, membros do comitê de fitossanidade da ABRASEM;
representantes da indústria de sementes dos Estados Unidos, membros da American Seed Trade Association
(ASTA), além de representantes da Seed Association of the Americas (SAA).
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• Participação na Assembleia Geral Ordinária da Associação dos Produtores de Sementes de Santa 
Catarina – APROSESC. Campos Novos/SC.

Foi realizada no dia 22 de fevereiro de 2017, Assembleia Geral Ordinária da Associação dos Produtores de
Sementes de Santa Catarina - APROSESC, ocasião na qual foi eleita e empossada a nova diretoria para o Triênio
2017-2019.

O presidente da ABRASEM, Dr. José Américo Pierre Rodrigues, esteve presente na reunião, e na oportunidade
realizou uma apresentação sobre as ações que vem sendo desenvolvidas pela entidade, nos últimos meses.
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• Participação na Assembleia Geral Ordinária da Associação dos Produtores de Sementes de Santa 
Catarina – APROSESC. Campos Novos/SC.

NOVA DIRETORIA DA APROSESC PARA O TRIÊNIO 
2017-2019, FORMADA NO DIA 22/02/2017

MEMBROS DA DIRETORIA DA APROSESC 

PRESIDENTE
MARCELO CARLOS FORTES RIBEIRO (Coperboa)

MEMBROS DA DIRETORIA
LARISSA FATIMA BONES (Copercampos) 
DANIEL GUSTAVO JUNGES (Lar) 

SUPLENTE
CLAUDINEY FRANCISCO TURMINA (Cooperalfa) 

DIRETOR FINANCEIRO
SATORU OGAWA (Agrosem) 

SUPLENTE FINANCEIRO
HELAN PAULO PAGANINI (Coocam)

CONSELHO FISCAL: 

MEMBROS
HENRIQUE MECABÔ LIMA (Sementes Bess)
CHARLINE GAZZONI (Agropedrinho)
HILARIO DANIEL CASSIANO (Coperacel)

SUPLENTE
CELSO DALPIVA (ADV)


