Ata da Assembleia Geral Ordinária do CONSAGRI de outubro do ano de dois mil
e treze. Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, conforme
convocação devidamente expedida e encaminhada a todos os Secretários
Municipais de Agricultura dos Municípios da AMAVI de demais convidados,
ocorreu a Assembléia Geral Ordinária do CONSAGRI, com início às oito horas e
trinta minutos, tendo como local o auditório do Campus do Instituto Federal
Catarinense (IFC) situado na Serra Canoas (antiga Escola Agrotécnica Federal
de Rio do Sul). Dando início aos trabalhos o Assessor do CONSAGRI, Engenheiro
Agrônomo Edson Luis Fronza, fez a acolhida e o agradecimentos aos presentes,
justificando as duas alterações feitas na convocação original. Esclareceu que
conforme convocação original, a Assembléia deveria ter acontecido no dia vinte
e sete de setembro no auditório principal da AMAVI, no entanto, por conta da
enchente ocorrida no período imediatamente anterior, por orientação da
Secretaria Executiva da AMAVI, fez-se a transferência da data para o dia quatro
de outubro, no mesmo local. Ocorre que, por motivos formais, e pela
necessidade de reunir os Prefeitos e consequentemente a ABEDAVI, o que
inviabilizaria espaço para a Assembleia do CONSAGRI. Buscamos então espaço
junto ao IFC, onde o Professor Oscar Hartmann, também parceiro e interessado
em contribuir com o CONSAGRI, imediatamente cedeu as instalações do já
aludido Instituto. Justificadas as alterações, e unanimemente aceitas pelos
presentes, o Assessor fez convite ao Sr. Ivan Carlos Schulze, Secretário de
Agricultura de Lontras e Coordenador do CONSAGRI, que declarou oficialmente
abertos os trabalhos, fazendo sua saudação de acolhida aos presentes,
destacando a necessidade da definição sobre a realização da Expoeira da
Agroindústria do Alto Vale do Itajaí, previsto como segundo ponto da pauta. Em
seguida o Assessor passou a palavra ao Diretor Geral do IFC para sua saudação
de acolhida aos visitantes. Sr. Oscar manifestou sua satisfação e alegria em
receber, na instituição, tão representativo grupo de lideranças e técnicos do
setor agropecuário, colocando a estrutura física e organizacional a disposição
das prefeituras municipais, manifestando seu desejo e disposição em ampliar os
espaços de interatividade e cooperação institucional, para o desenvolvimento da
região. Ato contínuo, o Assessor assumiu a coordenação do encontro,
apresentando inicialmente a pauta de trabalho, que submetida ao plenário foi
aprovada por todos. Em seguida, fez uma rápida apresentação do palestrante do
dia, Engenheiro Agrônomo Carlos Eduardo Petry, do Banco do Brasil, que estava
acompanhado por gerentes de agências da região e por seu supervisor regional.
Conforme o programa, o Assessor concedeu a palavra ao Palestrante, que
imediatamente passou a discorrer sobre a Conjuntura Econômica Mundial, os
desafios e oportunidades para o agronegócio no Alto Vale do Itajaí. Através da
apresentação de gráficos, tabelas e demais imagens contendo inúmeros dados e
informações, que foram complementados com seus comentários e análises, o

Engenheiro Agrônomo construiu um cenário mundial, nacional e regional
bastante positivo e favorável, demonstrando com otimismo todas as
possibilidades e oportunidades para o desenvolvimento sustentável do meio
rural na região. Durante e depois da palestra, Petry respondeu a
questionamentos da platéia e ofereceu seus préstimos pessoais, profissionais e
institucionais, manifestando pleno interesse do Banco do Brasil em se articular
com os Secretários de Agricultura para a implementação de projetos e
programas de apoio ao agronegócio. Concluída a apresentação. Passou-se para o
próximo ponto da pauta, tema que foi conduzido pelo Assessor do CONSAGRI.
Inicialmente o Assessor apresentou novamente aos Secretários e demais
presentes o Ante Projeto da Expofeira da Agroindústria do Alto Vale do Itajaí,
destacando os principais aspectos programados e previstos, deixando claro a
todos que o evento somente acontecerá se assim for a vontade e o
comprometimento dos gestores públicos municipais. Apresentou o orçamento
estimado solicitando o comprometimento dos secretários, para que com a devida
anuência dos prefeitos assumissem o compromisso com o rateio dos custos
relativos ao evento, orientando os secretários a buscar junto a entidades e
empreendedores locais auxílio a título de apoio e patrocínio. Estimulou, instigou
e solicitou a manifestação dos Secretários presentes (na oportunidade dezenove
municípios da AMAVI estavam representados, sendo quinze deles pelo
respectivo Secretário de Agricultura e os quatro demais por servidores em
representação aos Secretários) sobre a realização ou não. Com base nas
informações prestadas houveram questionamentos e manifestações diversas,
mas predominantemente as de apoio a realização. O assessor informou a todos,
que no mesmo instante, acontecia a Assembléia dos Prefeitos, na sede da AMAVI,
onde o Secretário Executivo da Entidade, Sr. Agostinho Sennem estaria
debatendo o mesmo tema com os presentes, buscando a aprovação e o apoio
para a realização do evento. Depois de algum tempo de debate, esclarecimentos
e manifestações diversas, os Secretários presentes, por decisão de maioria
decidiram por assumir o compromisso de, em conjunto AMAVI e Municípios,
realizar a Expofeira da Agroindústria do Alto Vale do Itajaí, com possíveis
adaptações ou mudanças no projeto inicialmente proposto. Encerrada essa etapa,
passou-se a Palavra Livre onde o Engenheiro Agrônomo Glauco Lindner,
extensionista local da EPAGRI no município de Rio do Sul falou sobre a
realização de um grande evento de Agricultura Orgânica que acontecerá em Rio
do Sul, no dia dezenove de novembro, através de uma Conferência Internacional
com o Engenheiro Agrônomo Colombiano Jairo Restrepo Riveira, evento do qual
é coordenador geral. Convidou os presentes e estimulou a mobilização de
agricultores, técnicos, nutricionistas e demais interessados, buscando-se a
participação de pelo menos quinhentas pessoas. Como última intervenção do
dia, passou-se a palavra ao Sr. Oscar, diretor do IFC de Rio do Sul, o qual pediu
apoio e participação dos Secretários e demais agentes públicos no sentido de
estimular, recrutar e auxiliar no processo de inscrição de jovens rurais junto aos

cursos oferecidos pela instituição. Ao final agradeceu a presença de todos
convidando o grupo para o almoço e uma visitação por parte dos interessados ao
complexo da Serra Canoas. Nada mais havendo, o Coordenador do CONSAGRI
deu por encerrada a assembléia, determinando a mim que lavrasse a presente
ata.

