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2a Reunião Ordinária da Câmara Setorial de Maricultura
Aos dezoito dias do mês de outubro de 2016, reuniram-se no auditório principal da Secretaria de
Estado da Agricultura e da Pesca os membros da Câmara Setorial da Maricultura. A reunião teve inicio
com a apresentação pelo representante da GEPAq/SAR Sérgio Winckler da Costa dos objetivos da
Câmara e a sua composição. Em seguida apresentou a agenda para a reunião, composta pela eleição
do Coordenador e Secretário da Câmara, definição de agenda para as próximas reuniões e assuntos
gerais. Após algumas discussões deu-se encaminhamento a eleição do Coordenador e Secretário, onde
se solicitou a manifestação de interessados ou a indicação de nomes para os cargos. Foram indicados
inicialmente os nomes do representante da GEPAQ/SAR e da Epagri, Alex Alves do Santos para o cargo
de Coordenador, o que não foi aceito por ambos. Na sequência o maricultor Leonardo Cabral Costa
colocou-se a disposição para coordenar a Câmara e o técnico da Epagri, Felipe Suplicy para ocupar o
cargo de Secretário, os quais foram aceitos pelos demais membros. Em seguida passou-se a discutir a
pauta para as próximas reuniões. O primeiro tema sugerido foi a apresentação e discussão de uma
proposta de Plano Estratégico para a Maricultura, elaborado pelo técnico da Epagri Felipe Suplicy o
qual já é de conhecimento de alguns membros da Câmara. Após algumas discussões, o Comandante
Melo sugeriu que o Plano seja disponibilizada para os demais membros através de e-mail, antes da
reunião para que todos possam trazer contribuições. Felipe Suplicy concordou com a proposta e
deverá enviar o documento para os demais membros. Fábio Brognoli, representante da FEAq sugeriu
que o Plano seja apresentado em torno de uma hora e que ele seja desmembrado em assuntos para
serem discutidos nas próximas reuniões. A reunião para essa apresentação ficou marcada para dia 09
de novembro. Outro assunto levantado pela Gioconda, representante da ACAq, diz respeito a
certificação dos pequenos maricultores, que estão muito preocupados com a possibilidade de
proibição da comercialização dos seus produtos. Levantou a necessidade de esclarecimentos das
exigências do SIM e SIE para os maricultores, os quais estão se sentindo perdidos e desamparados.
Tendo em vista este assunto ser relevante e complexo, definiu-se que deveria ser discutido em uma
reunião específica. Após conversar definiu-se a data do dia 16 de novembro para realização de uma
mesa redonda sobre o assunto Certificação. Para composição da mesa foram sugeridos nomes de
representantes da Prefeitura de Florianópolis, Palhoça e Biguaçu e também da Cidasc e MAPA. O
maricultor Vinicius ficou responsável pelo contato com a Secretaria da Pesca de Florianópolis para
convidar o Secretário e a Médica Veterinária Eva para estarem presentes na reunião. O convite aos
responsáveis pelo SIM de Biguaçu e Palhoça ficou ao cargo dos representantes da Epagri e, Sérgio ficou
responsável pelo convite a CIDASC e MAPA. Alex também levantou a necessidade de se buscar uma
representatividade da maricultura na Câmara Técnica da Aquicultura do MAPA e no CNA, que foi
considerada bastante pertinente pelos demais membros. Encerrando a reunião, Sérgio ficou
responsável pela elaboração da Ata e envio aos demais membros, passando a responsabilidade pelas
próximas convocações e coordenação das reuniões ao Coordenador e Secretário eleitos, Leonardo
Cabral Costa e Felipe Suplicy
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