
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAGRI DE 02 DE JULHO DE 2014

Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze, reuniram-se no auditório
dois da Associação dos municípios do Alto Vale do Itajaí (AMAVI) os Secretários de
Agricultura dos Municípios da AMAVI e seus convidados, sob a coordenação do Sr.
Martinho  Tramontim,  Secretário  de  Agricultura  de  Dona  Emma,  e  Coordenador  do
CONSAGRI,  para  tratar  dos  temas  previamente  definidos,  conforme  edital  de
convocação devidamente publicado. A reunião teve início às quatorze horas em segunda
convocação, sendo que logo após a saudação de abertura e acolhida dos participantes,
teve início a primeira atividade prevista, sendo esta a palestra intitulada O RIO ITAJAÍ
AÇÚ PEDE NOSSA AJUDA, proferida pelo Sr. Rubens Habistreuter, Coordenador de
Comunicação Social do Consórcio Usina Hidrelétrica Salto Pilão. Ao final, o palestrante
apresentou o novo vídeo institucional  da  campanha,  material  que  será utilizado  nas
próximas intervenções. Ao finalizar, respondeu algumas indagações do grupo e colocou-
se a disposição para palestras ou outras atividades correlatas, a serem realizadas nos
municípios a convite dos secretários e ou dos prefeitos. Ato contínuo, o Coordenador,
Sr. Martinho passou a palavra ao Sr. Oscar Hartmann, Diretor Geral do IFC de Rio do
Sul, que anunciou o cancelamento do Curso de Jardinagem que estaria sendo oferecido
através  do  Pronatec  para  Servidores  Públicos  Municipais.  Segundo  Oscar,  o
cancelamento se deu por conta de cortes no orçamento realizada pelo Governo Federal,
o que iviabilizou a oferta do treinamento previsto. Em seguida, o Sr. Martinho passou a
palavra ao Sr. Edegol Schaffer, Presidente da APREMAVI (Associação de Preservação
do Meio Ambiente e da Vida), que, em nome de um grupo de doze entidade, relatou aos
presentes  sobre  o  Curso  de  Agricultura  Orgânica,  produzindo  oportunidades  com
qualidade de vida, que acontecerá entre os dias seis e nove de agosto, reafirmando a
informação de que cada município terá direito a pelo menos uma vaga, seja esta para
servidor, ou não, técnico ou agricultor, desde que indicado pela prefeitura. Pediu aos
Secretários  para  que  dessem  atenção  ao  tema,  explicando  os  objetivos  e  metas,  e
estabeleceu o prazo do dia dezesseis de julho para que todos os municípios escrevam
para  agro@amavi.org.br, repassando as informações necessárias. Seguindo a pauta de
trabalho, o coordenador imediatamente passou a palavra ao Professor Alberto Baade, do
SENAI que prestou algumas informações  iniciais  sobre a possibilidade  de oferta  de
cursos  para  Operadores  de  Máquinas  Pesadas  como,  motoniveladoras,  retro
escavadeiras, escavadeiras hidráulicas e pás carregadeiras. Apresentou duas propostas: a
primeira de um curso de aproximadamente vinte horas, com conteúdos mais voltados a
atendimento  de  normas  de  segurança  e  manutenção  dos  equipamentos;  a  segunda
proposta visa oferecer um curso de maior duração, aproximadamente cento e sessenta
horas, com conteúdo bem mais amplo, que vai desde manutenção, operação, legislação
trabalhista, segurança no trabalho, leitura e interpretação de projetos de movimentação
materiais etc. Ambos os cursos prevêem, além de toda a parte teórica, a realização de
aulas práticas. Segundo os secretários presentes, o primeiro modelo proposto atende as
necessidades imediatas no que se refere à prestação de contas para o MDA, em função
das máquinas e caminhão recebidos, e o segundo tem o objetivo de, de fato, atender às
necessidades de capacitação de operadores para as operações diárias de trabalho. Ficou
acordado  que  na  medida  em  que  o  SENAI  conseguir  estabelecer  os  respectivos
programas, com as estimativas de custos, locais e demais detalhes, encaminharia para o
CONSAGRI,  para  o  devido  repasse  das  informações  aos  secretários,  visando  uma
possível  contratação  de  um  ou  de  ambos  os  cursos.  Devidamente  autorizado  pela
assembléia, o assessor do CONSAGRI promoveu uma pequena alteração da ordem dos

mailto:agro@amavi.org.br


itens constantes da pauta, passando a palavra ao Sr. Edegold Scheffer, Presidente da
APREMAVI,  que  discorreu  sobre  dois  temas:  Inicialmente  orientou  os  secretários
presentes sobre a distribuição de vagas para os interessados em participar do Curso de
Agricultura Orgânica a ser realizado entre os dias seis e nove de agosto em Atalanta,
esclareceu que, por solicitação do Prefeito José Constante, Presidente da AMAVI, cada
município deveria ter garantido o direito a ocupar no mínimo uma vaga, seja esta para
técnico ou agricultor, no entanto devendo ser alguém comprometido com a atividade de
produção  orgânica,  independentemente  de  seu  vínculo  empregatício.  Disse  que  o
Assessor do CONSAGRI encaminharia por e-mail as informações necessárias, devendo
os secretários encaminharem os nomes e demais informações dos interessados até o dia
dezesseis de julho. O segundo assunto abordado pelo Sr. Edegold foi um convite geral
para que todos participassem de um evento denominado Seminário Regional CAR, a ser
realizado  no dia  oito  de  julho  de  dois  mil  e  quatorze,  nas  dependências  do  Centro
Ambiental Jardim das Florestas da APREMAVI, em Atalanta SC. Como último ponto da
pauta da Assembléia, o Assessor do CONSAGRI, Engenheiro Agrônomo Edson Luis
Fronza  prestou  informações  complementares  sobre  o  6º  Seminário  Estadual  de
Agricultura, a ser realizado em Rio do Sul, no Parque Universitário Norberto Frahm,
nos dias sete e oito de agosto de dois mil e quatorze, solicitando apoio e participação
dos municípios do Alto Vale do Itajaí, no evento. Finalizando, comunicou aos presentes
de  que  em  breve  estaria  encaminhando  e-mail  para  as  Secretarias  convidando  os
interessados  a  participarem  da  Viagem  Técnica  para  a  EXPOINTER  2014,  a  ser
realizada no início de setembro, e que esperava contar com apoio e participação dos
municípios  da  AMAVI.  Findada a  pauta  e,  como mais  ninqguém teve  interesse  em
manifestar-se,  o  Coordenador  do  CONSAGRI,  deu  por  encerrada  a  Assembléia,
determinando a mim, Edson Fronza, para que lavrasse a presente ata.


