
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DOS 
SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA DA AMAVI- CONSAGRI- 01/03/2013

Ao primeiro dia do mês de março de dois mil e treze, às 8h, no auditório da 
AMAVI, em Rio do Sul, reuniram-se os  os secretários municipais de agricultura da 
região da AMAVI e demais profissionais do setor para assembleia geral ordinária 
do CONSAGRI  com a seguinte ordem do dia: 1) Eleição e Posse da Nova 
Diretoria e 2) Assuntos Diversos. Dando início a assembleia o assessor do 
CONSAGRI, Edson Fronza, agradeceu a presença de todos, falou dos objetivos e 
da pauta da reunião e passou a formação da mesa de autoridades, a qual foi 
composta pelo vice-presidente da AMAVI, prefeito municipal de Agronômica, José 
Ercolino Menegatti, coordenador do CONSAGRI, Ivan Carlos Schulze, Nivaldo 
Nicoladelli representando o Gerente Regional da Epagri e Giovani  Galvani 
Gerente de Agricultura da SDR de Rio do Sul. Em seguida fez uso da palavra o 
prefeito municipal de Agronômica, José Ercolino Menegatti, que saudou os 
participantes e falou sobre a importância de desenvolver ações e políticas que 
venham fortalecer o setor agropecuário dos municípios. Prefeito Menegatti 
também falou sobre a importância de  ter no quadro técnico da AMAVI, um 
profissional deste setor e que a vinda do Edson Fronza com certeza irá fortalecer 
o setor e muito auxiliar os municípios. Ato contínuo o assessor Edson Fronza 
convidou o secretário executivo da AMAVI, Agostinho Senem, para saudar os 
participantes. Agostinho falou da satisfação em ver que todos os municípios estão 
representados na reunião e agradeceu ao prefeito  José Ercolino Menegatti  que 
sempre tem apoiado  as iniciativas voltadas ao desenvolvimento do setor agrícola 
na região e por ser parceiro em todas ações executadas pela AMAVI. Agostinho 
falou também sobre a contratação do engenheiro agrícola Edson Fronza, que 
segundo ele veio para coordenar  o programa SUASA  e também assessorar os 
secretários de agricultura. Para finalizar Agostinho desejou sucesso aos 
secretários nesses quatro anos e enfatizou que a estrutura da AMAVI está a 
disposição de todos os municípios para juntamente com o CIM-AMAVI oferecer 
melhores serviços. Ato contínuo fez uso da palavra o Sr. Nivaldo Nicoladelli, que 
cumprimentou  os  presentes,  falou  sobre  a  missão  da  Epagri,  que  é  executar 
políticas públicas direcionadas ao setor, destacou a importância de planejar as 
ações para  o setor, para saber onde se quer chegar e por último colocou a Epagri  
a  disposição  dos  secretários.  Em  seguida  fez  uso  da  palavra  o  gerente  de 
agricultura da SDR de Rio do Sul, Giovani Galvani que falou sobre a importância 
entre as parcerias entre Estado e Municípios par ao desenvolvimento sustentável 
da região e do setor. O coordenador do CONSAGRI, Ivan Carlos Schulze, falou 
sobre  a  eleição  para  diretoria  do  CONSAGRI  que  será  realizada  a  seguir, 
destacando que foi uma experiência extremamente positiva o período que ficou a 
frente do CONSAGRI, falou sobre a dificuldade da renovação do convênio com a 
FATMA, por isso pediu que durante a reunião seja elaborado um documento, com 
o aval  do grupo de secretários,  para que está renovação aconteça.  Ivan falou 
também sobre o seu município, Lontras, destacando que neste ano as ações da 
secretaria de agricultura serão voltadas a valorização dos jovens e  ao combate ao 
êxodo  rural  e  por  último  agradeceu  a  confiança  dos  demais  secretários  de 
agricultura e conclamou a todos para que participem das reuniões do CONSAGRI 



e  se  comprometam  com  as  ações   e  metas  do  CONSAGRI.  Em  seguida  o 
assessor Edson Fronza falou sobre o prêmio AMAVI para legalização da Reserva 
Legal e de todos os trabalhos que pretende realizar nesta nova etapa profissional, 
ou seja, junto a AMAVI e principalmente junto aos 28 municípios da região. Ato 
contínuo foi  encerrada a fase de cumprimentos e pronunciamentos  e dando início 
a pauta o assessor Edson solicitou a todos que se colocassem em círculo para 
realização de uma dinâmica de grupo para  apresentação de todos os presentes. 
Dando  continuidade  o  assessor  Edson  Fronza  fez  a  contextualização  sobre  a 
atuação e objetivos do CONSAGRI, apresentou o estatuto para possível revisão e 
colocou em discussão a eleição e posse da nova diretoria. Após várias colocações 
foi colocada em pauta a eleição da diretoria do CONSAGRI, sendo que a exemplo 
de  anos  anteriores  a  eleição  se  deu  por  consenso  e  a  diretoria  ficou  assim 
constituída: Coordenador Geral: Ivan Carlos Schulze - Secretário de Agricultura de 
Lontras,  Vice-coordenador:  Arcísio  Hoppe  -  Secretário  de  Agricultura  de 
Presidente Getúlio, Secretário Geral: Leirson Vicente - Secretário de Agricultura de 
Trombudo  Central,  Primeiro  Secretário:  Ivan  Sérgio  Claudino  -  Secretário  de 
Agricultura,  Floresta,  Pesca  e  Meio  Ambiente  de  Taió  e  Segundo  Secretário: 
Diomir Alberton- Secretário de Agricultura de Atalanta. Em seguida o analista de 
sistemas da AMAVI, Hans Manfred Schonberger, fez uma apresentação sobre o 
tema: Agropecuária: Movimento Econômico nos Municípios. Hans destacou alguns 
dados como por exemplo, o ICMS, lembrando que 25% retorna aos municípios em 
forma de rateio, falou sobre a nota de produtor rural e chamou a tenção de todos 
para a conscientização  sobre a importância da emissão d anota fiscal de produtor 
rural. Em virtude da importância e amplitude deste tema, nota de produtor rural, 
ficou definido que em outra oportunidade o assunto será novamente colocado em 
pauta, pois necessita de mais informações e principalmente orientações. Sobre 
esse tema, alguns exemplos foram apresentados, por exemplo, o assessor Edson 
Fronza  citou  que  ao  observar  os  dados  que  se  encontram  no  sistema  do 
movimento econômico, relacionados as notas emitidas, percebeu que Ituporanga 
não é o município da cebola, mas sim do fumo. Vários secretários presentes na 
reunião  reclamaram  que  em  grande  parte  dos  produtos  comercializados  nos 
municípios não é emitida nota fiscal de produtor rural, o que acarreta prejuízos 
para  os  municípios.  Ato  contínuo a  reunião  foi  interrompida  para  o  almoço,  o 
assessor Edson Fronza orientou os secretários sobre o local e horário do  almoço 
e falou da importância de todos retornarem na parte da tarde, para discussão dos 
demais assuntos que fazem parte da pauta. Reiniciando os trabalhos na parte da 
tarde,  o  assessor  Edson  Fronza  passou  a  palavra  ao  Sr.  Paulo  Silveira  da 
empresa RANAC, que fez uma apresentação técnica sobre o sistema integrado de 
criação  de  rãs  em  SC  .  Ato  contínuo  o  assessor  Edson  Fronza  fez  uma 
explanação sobre o programa SUASA, o qual irá coordenar. Dando continuidade 
foi colocado em  discussão o calendário e os horários das reuniões para este ano, 
sendo  que  após  várias  sugestões,  foi  aprovada  a  proposta  de  realização  de 
reuniões itinerantes, uma vez por mês e durante meio período. Ficou definido que 
as reuniões serão itinerantes, mas no âmbito das secretárias regionais, ou seja, já 
ficou definido que a próxima, no mês de abril será da sede da SDR de Ibirama.  
Definido o calendário de reuniões, Edson repassou alguns recados, com destaque 
para a viagem técnica que será realizada  nos dias 21, 22 e 23 de março, ao Rio 



Grande  do  Sul,  sendo  que  todas  as  informações  como  roteiro,  horários  e 
inscrições foram repassados aos secretários anteriormente. Nada mais havendo a 
tratar foi encerrada a reunião, da qual eu, Edson Fronza, assessor do CONSAGRI, 
lavrei e assino a presente ata.  


