ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSAGRI
(Conselho dos Secretários de Agricultura da AMAVI) DE DEZEMBRO DE 2013
Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, reuniram-se na sede
da AMAVI em Rio do Sul, SC (conforme edital devidamente publicado e
encaminhado aos membros do colegiado), os Secretários de Agricultura dos
municípios que compõe a AMAVI, além de convidados, conforme lista de presenças
em anexo. Por não haver quorum suficiente na primeira convocação, a reunião teve
início às nove horas em segunda convocação. Após verificado o quorum, o Assessor
do CONSAGRI, Engenheiro Agrônomo Edson Luis Fronza solicitou ao
coordenador do CONSAGRI, Secretário de Agricultura de Lontras, Sr. Ivan Carlos
Schulze, para que fizesse a saudação de acolhida aos presentes, o qual em suas
palavras agradeceu a presença de todos, mas ressaltou a ausência de diversos
secretários, justificando que as atividades de final de ano exigem muito a presença
destes nos municípios, o que em alguns caso dificulta a presença nesses encontros.
Feita a abertura, o Assessor passou a coordenar a reunião a pedido do Sr. Ivan.
Inicialmente Edson colocou a pauta em apreciação, como não houve contestação
nem adendos, foi a provada por unanimidade. Em seguida passou-se ao primeiro
ponto da pauta, em que se procedeu a avaliação das atividades do CONSAGRI no
ano de 2013. Edson fez uma breve retrospectiva sobre as atividades desenvolvidas,
destacando os principais aspectos e em seguida os secretários, de livre iniciativa
passaram a manifestar-se em relação ao ano de 2013. O Secretário Leandro, de
Aurora avaliou como muito positiva. Destacou o fato de estar iniciando na vida
pública, bem como se trata do primeiro ano do atual mandato, e por isso a
Assessoria oferecida foi muito útil e proveitosa, premitindo-lhe receber muitas
informações e troca de experiências. O Secretário Gentil Franz, de Witmarsum
destacou o grande aprendizado que obteve, com as oportunidades apresentadas pelo
CONSAGRI, como viagens técnicas, palestras, reuniões e eventos diversos, bem
como as informações e assessoramentos que lhe foram prestados sempre que
demandou. O Sr. José de Souza, Secretário de Presidente Nereu, embora com
experiência na vida pública, afirmou que aprendeu muito nesse ano e, além disso,
obteve vários contatos e conheceu caminhos para melhorar ainda mais sua atuação
no município. Concluiu sua fala ressaltando a necessidade de o CONSAGRI ter
especial atenção para com a juventude rural, buscando cada vez mais formação,
conhecimento e oportunidades de trabalho e renda. O Secretário Ivan, de Lontras,
disse que o que considerou como principal ganho foi a possibilidade de intercâmbio
entre as diversas secretarias, com a grande troca de experiências. Disse ao final, que
gostaria que o CONAGRI articulasse, para dois mil e quatorze a capacitação de
técnicos das Secretarias para atuarem junto ao SICON (Sistema de Convênios do
Governo Federal), capacitando pessoas para a apresentação e acompanhamento de
projetos de captação de recursos, especialmente para as propostas voluntárias. O
Secretário de Agricultura de Taió, Ivan Claudino também avaliou o ano de dois mil
e treze como bastante positivo, pois também adquiriu conhecimentos e experiência,
compartilhando com os demais pares, bem como participou da grande maioria dos
eventos e viagens técnicas realizadas. Destacou o secretário, a necessidade de o
CONSAGRI aprimorar sua atuação na esfera política, e sugeriu que no ano de dois
mil e quatorze, sejam convidados para as Assembléias Secretários de Estado
(Agricultura, Meio Ambiente, Defesa Civil) Dirigentes de Estatais (Presidente
EPAGRI, CIDASC, Superintendente da Agricultura), Políticos de Destaque no

setor, entre outras lideranças do setor. Do município de Vidal Ramos, o Secretário
Celso Eifler fez também uma avaliação muito positiva da atuação do CONSAGRI.
Disse se sentir apoiado e confiante na atuação da AMAVI, e embora tenha uma vida
dedicada a questão agropecuária, é a primeira experiência como Secretário
Municipal, e tem encontrado na AMAVI o apoio que necessita para sua atuação.
Disse sentir-se bem e gostar das Assembléias, pois sempre encontra informações e
trocas de experiências que contribuem com sua atuação. Disse que as viagens
técnicas sempre são boas possibilidades de aprender através das experiências bem
sucedidas, mas ressaltou a necessidade de o CONSAGRI focar questões como
agroindústrias, turismo rural, seguro agrícola e a legislação trabalhista no campo.
Alcide Amarante, Secretário de Agricultura de Petrolândia, parabenizou a atuação
do CONSAGRI, especialmente do Coordenador e do Assessor, que se empenharam
para o bom andamento das atividades, e reforçou a preocupação com a legislação
trabalhista, especialmente no que tange ao trabalho de menores. O Secretário
defende que o CONSAGRI procure debater e propor medidas legais que, se aceitas,
permitam com que menores filhos de agricultores possam desempenhar
determinados tipos de atividades, para desde cedo aprenderem o ofício. A Gerente
de Agricultura da SDR de Ibirama, Sra. Edina Beltrame Gesser em seu comentário
enalteceu o trabalho que vem sendo desenvolvido junto ao CONSAGRI, com
destaque para a rede de intercâmbio que se está estabelecendo, com a convergência
de diversas entidades, tanto públicas quanto privadas, em torno de objetivos
comuns, relacionados ao desenvolvimento rural sustentável. O Secretário Diomir
Alberton, de Atalanta, disse que é secretário pelo segundo mandato consecutivo, e
observa que o CONSAGRI parece ter sido revitalizado, e percebe que as
assembléias tem tido quorum mais representativo, em relação ao período anterior. A
Sra. Zenir Schmitz Boig, Gerente de Agricultura da SDR de Ituporanga, recém
nomeada, em sua manifestação falou sobre a importância do CONSAGRI
especialmente no sentido de oportunizar o intercambio de informações e
conhecimentos, e a troca de experiências. Disse que quer se integrar ao grupo e
contribuir com todas as ações futuras. A gerente fez também menção a necessidade
de promoção do turismo rural na região, com ênfase à terceira idade, bem como
apoiar e estimular o turismo pedagógico. O Sr. José Adálcio Kriger, Diretor Geral
da SDR de Ibirama parabenizou o trabalho desenvolvido no CONSAGRI,
reforçando a idéia da união dos secretários em busca de soluções e ações coletivas,
que promovam o desenvolvimento regional. Lembrou que era Secretário de
Agricultura em Presidente Getúlio quando da fundação do CONSAGRI e salienta
que percebe grande evolução nas atividades do colegiado. Marcondes Uhlmann
disse que, ao asumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Ibirama, que
congrega em sua pasta o setor de agricultura, não tinha o menor conhecimento da
área, mas que, entre outras coisas, a participação nas atividades do CONSAGRI, em
especial a viagem técnica para Rio Pardo (Expoagro Afubra), fez-lhe compreender
um pouco mais sobre as atividades agropecuárias e, o entrosamento com os demais
secretários permitiu-lhe encontrar soluções para algumas questões que eram
desfavoráveis em seu município. Por fim, solicitou a coordenação do CONSAGRI
para que se dê maior apoio no tocante a divulgação e assessoramento para projetos
de captação de recursos governamentais, normalmente disponibilizados em prazos
muito curtos. Também defende a atuação do CONSAGRI na construção de políticas
públicas para apoio ao trabalho para menores de idade, sugerindo o fornecimento de
bolsas de estudo tipo “menor aprendiz” para o meio rural. Do município de Dona
Emma, o Secretário Martinho Tramontin fez também uma avaliação muito positiva

do CONSAGRI, enfatizando a necessidade de mais ações voltadas ao jovem rural,
buscando oportunizar-lhes mais trabalho e renda, com conforto e qualidade de vida,
no entanto sem tirar-lhe a liberdade de escolha. Enfatizou também a necessidade
crescente de ações de capacitação de agricultores. Concluiu sua fala apoiando a
iniciativa de se trazer para as reuniões do CONSAGRI lideranças políticas das
esferas estadual e federal para reforçar o aspecto político do colegiado. Cristiano
Samp, Secretário de Agricultura de Braço do Trombudo falou inicialmente sobre o
valor das informações recebidas e da troca de experiências oportunizadas pela pelo
CONSAGRI, dizendo estar sendo de grande importância para sua atuação, mas
reforçou a necessidade de uma Planejamento Estratégico para a efetivação do
SUASA, bem como maior apoio e assessoria com relação ao SICONV. O Secretário
de Rio do Oeste, Nilton Bonatti parabenizou a ação da Assessoria, dizendo que
sempre que buscou apoio e ajuda foi bem atendido e obteve as orientações que
buscou. Destacou a importância da coalizão dos Secretários junto ao CONSAGRI e
concluiu dizendo da importância de se fazer um trabalho junto aos chefes dos
executivos municipais no sentido de obter maior valorização e apoio ao setor
agropecuário, enfatizando que a economia regional está sustentada nos pilares da
agropecuária. Disse que é fundamental que os prefeitos reconheçam a importância
da agricultura no desenvolvimento econômico local, e dêem maior apoio ao órgão
municipal de assistência aos agricultures. O Engenheiro Agrônomo Ivan Bini,
representando a Secretaria de Agricultura de Pouso Redondo ressaltou a importância
do CONSAGRI, parabenizando o trabalho da Assessoria e da Coordenação.
Recomendou maior atenção e estímulo ao associativismo, promovendo a
capacitação de agricultores nesse tema. Levantou a necessidade de maiores
informações e orientações em relação a Defesa Civil, nas ações voltadas ao meio
rural, especialmente com relação a perdas em lavouras ou atividades não seguradas,
em que o prejuízo sempre recai sobre o produtor. Usando novamente da palavra, o
Coordenador do CONSAGRI relatou que prioriza, em seu município o apoio às
Associações de Produtores, buscando disponibilizar máquinas e equipamentos para
diversas finalidades, e que essa busca deve ser ampliada junto aos órgão de governo
(mais máquinas e implementos para ofertar às entidades). Disse ainda que as
Secretarias, com apoiko da AMAVI devem ter mais atuação no desenvolvimento e
formulação de Políticas Públicas de apoio permanente aos agricultores. O Secretário
de Administração de Chpadão do Lageado, Mário da Silva, que é agricultor e já
ocupou a pasta da Agricultura anteriormente, disse estar muito satisfeito com a
reestruturação do CONSAGRI e com sua nova dinâmica. Valorizou o colegiado
como espaço de troca de informações e experiências, mas salientou o fato de, de
forma geral, haver muita rotatividade entre os secretários de agricultura nos
municípios, muitas vezes decorrente de compromissos político partidário dos
prefeitos, o que dificulta políticas de continuidade. Concluiu dizendo que devemos
estar atentos à nova realidade da agropecuária no Brasil, onde o número de
oportunidades é crescente, mas para quem estiver preparado e atento às novas
tendências, observando as grandes transformações que o setor vem sofrendo.
Concluídas as manifestações dos secretários, o Assessor do CONSAGRI fez uso da
palavra fazendo sua avaliação das atividades de dois mil e treze. Disse, inicialmente,
de sua alegria e satisfação de ter sido confiado esse grande desafio que é Assessorar
o CONSAGRI e implantar o SUASA, processo que começa a tomar forma a partir
do entendimento geral que é crescente. Falou das dificuldades enfrentadas durante o
ano e que embora muitas foram as conquistas e ações desenvolvidas, estas ficaram
aquém de sua expectativa particular. Salientou que esse primeiro ano valeu para se

adquirir experiência e conhecer o ritmo de trabalho na AMAVI, e que foi possível
identificar e aglutinar um grande número de parceiros, que se identificam num
pensamento convergente em vários aspectos da administração pública,
especialmente em relação a questões agropecuárias e ambientais. Destacou a
necessidade de maior foco no SUASA e numa atuação com maior vigor na área
política, buscando mais comprometimento de lideranças os mais altos escalões.
Buscou, novamente sensibilizar os secretários acerca de um maior apoio para a
agricultura orgânica e a redução no uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos.
Reforçou a importância do SENAR como parceiro e apoiador em diversas
iniciativas de capacitação e apoio a realização de eventos voltado à família
agricultora como cursos diversos, ações de promoção social e outras atividades
como “Dia da Beleza e Útero é Vida”, voltadas a saúde do trabalhador rural. Edson
falou por fim, em ações de mídia que valorizem e divulguem as ações no meio rural.
Concluída a avaliação do ano de dois mil e treze, passou-se ao próximo ponto de
pauta, em que vai se tratar das ações e diretrizes prioritárias para dois mil e
quatorze. De início o Secretário Ivan, Coordenador do CONSAGRI propôs que a
primeira Assembléia do próximo ano seja em Lontras, com a presença do Secretário
de Estado da Defesa Civil, e que na mesma oportunidade os membros do colegiado
possam visitar as obras do Radar Metereológico. Posta em discussão, a proposta foi
aceita por unanimidade. Em seguida passou-se efetivamente à discussão sobre as
principais ações do CONSAGRI para dois mil e quatorze. Depois de amplo debate,
com várias participações, o grupo, por unanimidade entendeu que as ações a serem
priorizada para o próximo ano deveria obedecer a seguinte ordem de prioridade: 1Concentrar todos os esforços no sentido de promover a implantação do SUASA; 2Realização da Expofeira da Agroindústria do Alto Vale do Itajaí; 3- Promover a
capacitação de agricultores, técnicos e dos secretários de agricultura conforme já
mencionado anteriormente na fase de avaliação (SICONV, Associativismo,
Agricultura Orgânica, Defesa Civil Rural, entre outras); 4- Realização de Viagens
Técnicas nas áreas de interesse; e por fim 5- Promover e participar de eventos
diversos, de interesse do CONSAGRI. Após as definições acima, passou-se a
discutir acerca da renovação da Diretoria do CONSAGRI. O Assessor Edson
apresentou os principais itens do Regimento Interno relativos à eleição de diretoria,
esclarecendo aos presentes sobre as principais questões a serem observadas.
Conforme consta do regimento, as eleições devem ser realizadas no mês de março
de cada ano (a exceção do primeiro ano do mandato), com posse imediata. Após
algum debate, ficaram estabelecidos os critérios e a Assembléia referendou o
regimento determinando por unanimidade que, de fato, em março, proceda-se a
eleição do novo grupo gestor do CONSAGRI. Ato contínuo, vencido mais um ponto
da pauta, passou-se para a Palavra Livre, momento em que não houve
manifestações. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do CONSAGRI deu por
encerrada a Assembléia, determinando a mim, Edson Luis Fronza, para que lavrasse
a presente ata, ordenando sua publicação no sítio eletrônico da AMAVI na rede
mundial de computadores, para que fique acessível a todos os interessados.

