ATA DA ASSEMBLEIA DO CONSAGRI DE TRINTA E UM DE JULHO DE DOIS MIL E TREZE

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, conforme edital de convocação
devidamente publicado, reuniram-se os secretários de agricultura do Alto Vale do Itajaí membros do
CONSAGRI, técnicos que atuam nos municípios, agentes com atuação regional, além de outros
convidados, conforme lista de presenças, para deliberarem sobre os seguintes temas: 1- Palestra de
apresentação do termo de cooperação técnica para fomento florestal, firmado entre a Klabin e a
APREMAVI, com demais parceiros; 2- Programas de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar
(PAA e PNAE), Organização e Escalonamento da Produção – CONUTRI (Colegiado de Nutricionistas
da AMAVI); 3- Apresentação do Projeto da “FEIRA DA AGROINDÚSTRIA DO ALTO VALE DO
ITAJAÍ” Discussão e Aprovação da Proposta – Assessoria CONSAGRI; 4- Apresentação e Avaliação
do Questionário para Levantamento da Realidade Atual da Agroindústria no Alto Vale do Itajaí –
Coordenação do SUASA e Assessoria de Informática AMAVI; 5- Assuntos Gerais: Apresentação e
distribuição de cópias do livro publicado pela EPAGRI sobre produção de leite a base de pasto. A
Assembléia teve início às quatorze horas em segunda convocação, tendo como local o Auditório
Principal da AMAVI, sito à Rua XV de Novembro em Rio do Sul (SC). O Assessor do CONSAGRI,
Engenheiro Agrônomo Edson Luis Fronza iniciou a reunião solicitando que o Vice Coordenador do
CONSAGRI, Sr. Arcísio Hoppe, Secretário de Agricultura de Presidente Getúlio fizesse a saudação de
acolhida aos participantes, em representação ao Coordenador, Ivan Schulze, que por motivos
involuntários chegou com certo atraso. Feita a saudação e abertura dos trabalhos, imediatamente o
Assessor do CONSAGRI assumiu a coordenação do encontro passando a Palavra ao Engenheiro
Agrônomo Roberto Bechtel, representante da Klabin, que proferiu palestra versando sobre o Termo de
Cooperação Técnica para Fomento Florestal. Iniciou apresentando a estrutura organizacional e
principais atividades da empresa, seus produtos, serviços, abrangência e tamanho. Em seguida passou
a apresentar os termos do acordo em questão, demonstrando todos os procedimentos, forma e critérios
da parceria com a APREMAVI e demais parceiros, falou sobre as características do empreendimento,
possíveis beneficiários, formas de captação de financiamento e os correspondentes pagamentos, prazos
e demais informações pertinentes ao programa, deixando claro que os recursos do programa são
provenientes do PRONAF. Roberto, ao finalizar, respondeu aos questionamentos do grupo e passou a
palavra ao Sr. Edinho Scheffer, da APREMAVI, que reforçou alguns detalhes da parceria e abordou os
aspectos ambientais do programa, garantindo a distribuição gratuita de modas de essências florestais
nativas, para todos os produtores rurais que aderirem ao programa, para recomposição ou
melhoramento das áreas de Preservação Permanente das respectivas propriedades, nas quantidades
necessárias, de acordo com as espécies disponíveis. Após a palestra e os devidos esclarecimentos,
ficou acordado que os Secretários de Agricultura fariam a divulgação do programa em seus respectivos
municípios e, em surgindo agricultores interessados, entrariam em contato diretamente com as
entidades parceiras no programa para os devidos encaminhamentos. Definiu-se que a assessoria do
CONSAGRI ficaria a disposição para articular os municípios ou prestar auxílio no que fosse
necessário. Ato contínuo, passou-se ao segundo ponto da pauta, onde as representantes do recém
constituído Colegiado de Nutricionistas da AMAVI (CONUTRI), Sras. Suzana (Coordenadora do
CONUTRI), Luciana e Pâmela, nutricionistas que atuam em Salete, Laurentino e Ituporanga
respectivamente, tiveram a oportunidade de apresentar aos Secretários de Agricultura as dificuldades
que encontram em relação a organização dos produtores rurais fornecedores para os programas
governamentais de aquisição de alimentos, PAA e PNAE em especial. Expuseram a dificuldade que
têm, de forma geral, de articularem-se com as Secretarias de Agricultura, no sentido de promover a
organização dos produtores, buscando estabelecer cronogramas de fornecimento, diversificação de

produtos, regularidade no fornecimento, forma de entrega, pagamento, comprovação fiscal, prestação
de contas e qualidade dos alimentos comercializados, pedindo o apoio dos Secretários, de maneira que
estes, através dos técnicos das secretarias de agricultura, possam atuar junto aos fornecedores
minimizando os problemas acima citados. Depois de amplo e saudável debate, várias atitudes e
possíveis soluções foram apresentadas, ficando estabelecido que os dois colegiados CONSAGRI e
CONUTRI, vão atuar junto aos seus pares no sentido de gerar uma maior aproximação, e cada
município vai, em primeiro plano, buscar soluções caseiras, de maneira a aproveitar melhor as
oportunidades oferecidas tanto aos agricultores quanto aos estudantes e demais beneficiários para
otimizar os recursos e demais meios disponibilizados pelos dois programas em questão. Caso estas
iniciativas não surtam os efeitos desejados, a AMAVI será acionada para sugerir e implementar
procedimentos para o conjunto dos municípios. Vencida esta etapa, o Assessor do CONSAGRI, por
deferimento do Sr. Ivan Schulze e demais membros da comissão organizadora da Expofeira da
Agroindústria do Alto Vale do Itajaí, evento em fase de concepção e organização, passou a apresentar o
Ante-projeto elaborado. O assessor destacou a motivação e o interesse da AMAVI pela realização do
evento, relatou os procedimentos já realizados até o momento, os objetivos, justificativa, estrutura
disponível, conceitos e de forma generalizada a programação do evento, previsto para o mês de maio
de dois mil e quatorze, no Centro de Eventos de Rio do Sul, com três ou quatro dias de duração.
Findada a apresentação, houve um debate entre os secretários e a Comissão, onde vários
questionamentos foram apresentados e respondidos, sugestões foram acolhidas e, ao final, os
secretários, entendendo que não dispunham, no momento, de autonomia para a tomada das decisões
definitivas, solicitaram à Comissão Organizadora que avance no planejamento do evento, definindo
pontos ainda pendentes como: forma de participação dos municípios, distribuição dos estandes,
critérios para participação dos expositores, patrocinadores e, principalmente defina o orçamento, para
que estes possam apresentar e defender a realização do evento junto aos Prefeitos Municipais, os quais
tem a prerrogativa da decisão final. De forma geral, manifestaram-se a favor da realização do evento,
tendo alguns se comprometido em participar da organização e viabilizar a participação do município
que representam. Ficou estabelecido então, que assim que o orçamento estiver estabelecido, bem como
outros aspecto avançarem, o Ante-projeto revisado será reapresentado aos Secretários para que estes
apresentem aos prefeitos para suas considerações. Dando continuidade a reunião, foi convidado o
servidor da AMAVI Gregori Caviquioli, integrante do setor de informática da casa, que demonstrou
um
programa
disponível
no
sítio
eletrônico
da
instituição,
no
endereço
www.amavi.org.br/levantamento_agroindustria, onde se está fazendo o levantamento para conhecer a
realidade da agroindústria no Alto Vale do Itajaí. Após a demonstração, inclusive com a simulação do
preenchimento dos campos, o Assessor Edson solicitou empenho de todas as Secretarias de
Agricultura, no sentido de alimentar o sistema com os dados solicitados para que, num espaço breve de
tempo se consiga identificar a realidade atual desse segmento da agropecuária local. O Assessor apelou
aos secretários para que se empenhem pois estas informações são importantes para organização da
Expofeira da Agroindústria, e especialmente para o processo de implantação do SUASA. Ato contínuo,
o Secretário Executivo da AMAVI, Economista Agostinho Senem procedeu a entrega das imagens
aerofotogramétricas disponibilizadas pelo Estado aos municípios do Alto Vale do Itajaí, para realização
do CAR (Cadastro Ambiental Rural), aos municípios que não estiveram presentes no ato público de
entrega, realizado dias antes. Dando seqüência, e como atividade final da assembléia, o Gerente
Regional da EPAGRI, Engenheiro Agrônomo Nivaldo Nicoladeli, acompanhado do gerente do
CETRAG, Sr. Alexandre, procederam breve explanação, fazendo em seguida a entrega de um exemplar
do livro “Produção de Leite a base de Pasto”, publicado pela instituição, a cada um dos presentes.
Nada mais havendo, o Coordenador do CONSAGRI, Secretário Ivan Carlos Schulze deu por encerrada
a Assembléia, determinando a mim, Edson Fronza para que lavrasse a presente ata.

