
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSAGRI 

DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E QUINZE 
 

 

 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, estiveram 

reunidos os Secretários Municipais de Agricultura dos municípios da região da 

AMAVI, colaboradores e convidados, conforme lista de presenças devidamente 

assinada e publicada, para, conforme determina o regimento interno, discutirem e 

deliberarem sobre a pauta constante do edital, devidamente publicado e enviado aos 

respectivos interessados, conforme segue: 13h30 - Abertura – Coordenador do 

CONSAGRI – Martinho Tramontin - Apresentação dos Novos Secretários Municipais 

(auto-apresentação); 14h00 – Palestra: Atuação do CONSAGRI no desenvolvimento 

rural sustentável - Nilson Stainsack, Prefeito de Presidente Getúlio e Presidente da 

AMAVI; 15h00 – Apresentação das principais ações planejadas para 2015 – 

Coordenador Martinho Tramontin; 15h45 – Apresentação e Deliberação proposta curso 

para Operadores de Máquinas – Marcelo Silva SENAI; 16h15 – Deliberações; 16h30 - 

Palavra Livre/Assuntos Gerais; 17h00 – Encerramento. O encontro teve como sede o 

auditório dois da AMAVI, em Rio do Sul e teve início às quatorze horas em segunda 

convocação. O coordenador Martinho deu início aos trabalhos fazendo uma breve 

saudação de acolhida, agradeceu as presenças e passou imediatamente a palavra aos 

novos secretários para que se apresentassem. Apresentaram-se como novos secretários 

em seus respectivos municípios: Valdemar Backmaier de Agronômica, Vilson Tambosi 

de Laurentino, Eriberto Borges Pickler de Taió e Wigan Debatin de Witmarsum, que 

saudaram os demais e se integraram ao grupo. Ato contínuo, o Coordenador Martinho, a 

pedido do Sr. Marcelo Silva do SENAI solicitou e obteve aprovação do plenário para 

inversão da pauta, passando-se imediatamente para a apresentação da proposta de 

capacitação para Operadores de Máquinas das Prefeituras. Sr. Marcelo, que é 

coordenador de capacitações do SENAI, apresentou uma proposta para a realização de 

curso para operadores de máquinas, de maneira a atender inicialmente a legislação 

trabalhista, bem como a exigência do MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário) 

que articulou a distribuição de máquinas e equipamentos do PAC 2 para as prefeituras, 

exigindo destas que apresentem comprovação de capacitação mínima de seus 

operadores, especialmente nos itens relacionados a manutenção dos equipamentos e 

operação segura. O SENAI, se propôs a construir um curso de vinte horas, sendo oito 

teóricas e doze práticas, de forma que a parte teórica deva ser executada em Rio do Sul, 

para centralizar e as práticas distribuídas nas regiões de abrangência das SDR’s. 

Dependendo do tamanho da turma, os custos se reduzem, sendo o ideal compor uma 

turma de sessenta alunos pois os custos ficariam em torno de cento e vinte reais para 

cada participante. Feita a apresentação da proposta e após algumas intervenções, 

levantou-se o interesse dos secretários e se apurou um interesse de aproximadamente 

cinqüenta e seis vagas, isso somente numa avaliação preliminar. Deliberou-se em 

seguida de que o próprio SENAI enviará as fichas de inscrição diretamente para os 

municípios e dera os devidos encaminhamentos, ficando ao encargo da AMAVI a 

articulação para prover os espaços, a alimentação e demais itens de logística 

necessários. Assim que se tenha efetivadas as inscrições o curso será realizado, 

preferencialmente nos dias de sexta feira. Em seguida, conforme previsto, o 

Coordenador passou a palavra ao Sr. Nilson Staisack, Prefeito de Presidente Getúlio, 

que durante mais de uma hora interagiu com os presentes dialogando sobre as 

perspectivas de desenvolvimento rural para o Alto Vale do Itajaí, destacando a 



importância da AMAVI como propositora e articuladora das ações comuns a todos os 

municípios. O Presidente falou da importância do setor primário na economia local, dos 

cuidados com a arrecadação decorrente da emissão de notas de produtor, da manutenção 

de estradas rurais, do respeito ao meio ambiente e da valorização dos profissionais que 

atuam nas respectivas secretarias. Por fim, respondeu a alguns questionamentos e 

colocou a estrutura da instituição à disposição das prefeituras. Finda a explanação do Sr. 

Presidente, a pedido do Coordenador do CONSAGRI, o Assessor Edson apresentou as 

principais diretrizes de trabalho para o ano de 2015, recebendo a aprovação e 

comprometimento do Presidente Nilson (vide as diretrizes na ata da assembléia de 

novembro e de dezembro do ano de dois mil e quatorze). Em seguida o Coordenador 

determinou ao Assessor Edson para que apresentasse o rol das ações já estabelecidas 

para o ano de dois mil e quinze, as quais lista-se: Realização de Curso Avançado de 

Agricultura Orgânica com o Colombiano Jairo Restrepo Rivera, para formação de 

promotores na região; Palestra Tu és o que tu comes direcionada a educadores, gestores 

e consumidores de produtos orgânicos; Dia de Campo de Agricuoltura Orgânica 

(eventos a serem realizados entre os dia três e sete de março do corrente ano);  

Levantamento e Cadastramento dos Produtores Orgânicos do Alto Vale do Itajaí e 

criação de um Sítio na Rede Mundial de Computadores para interatividade dos 

produtores com o mercado; Realização de Seminário SUASA, reunindo todas as forças 

capazes de promover a implantação do projeto na região; Capacitação técnica para 

operadores de máquinas pesadas (setores de agricultura e obras dos municípios); Visita 

Técnica ao Extremo Oeste e Região Serrana para conhecer os programas SUASA 

desenvolvidos pelos respectivos consórcios municipais; Visitação aos municípios por 

parte da Assessoria, para identificar e cadastrar os estabelecimentos com potencial de 

adesão ao SUASA;  Realização da Feira da Agricultura e da Agroindústria Familiar do 

Alto Vale do Itajaí, proposta para acontecer em Rio do Sul, em setembro de dois mil e 

quinze, juntamente com a Feira Ponta de Estoque. Como penúltimo ponto da pauta, o 

Assessor comunicou aos secretários, bem como organizou a participação dos 

representantes do CONSAGRI na reunião do COSASC a ser realizada em Caçador no 

dia vinte e cinco de fevereiro, ficando acordado a participação do s Srs. Martinho 

Tramontin, Alcide Amarante e Leandro Warmling, respectivamente secretários de Dona 

Emma, Petroândia e Aurora, bem como orientou e motivou os secretários para que 

mobilizassem agricultores e educadores para os eventos de Agricultura Orgânica a 

serem realizados no início de março. Partindo para a finalização do encontro, o 

Coordenador Martinho abriu espaço para manifestações em palavra livre, tendo como 

primeira manifestação a solicitação de informações por parte do Secretário Diomir 

Alberton, de Atalanta, sobre a capacitação de funcionários para atender a UMC do 

INCRA, e foi orientado pelos colegas que o INCRA  promove anualmente duas 

capacitações, bastando o secretário contactar com o órgão, solicitar a agenda e inscrever 

o interessado. Em seguida o Secretário Alcide Amarante propôs que o CONSAGRI 

tomasse posição junto às indústrias fumageiras para defender preços mais compatíveis 

para o produto, representando ganhos aos produtores. O Secretário Celso, de Vidal 

Ramos informou que uma grande mobilização de produtores e lideranças deve 

acontecer no dia vinte e seis de fevereiro e que a articulação está sendo realizada através 

da Associação dos Fumicultores do Brasil (AFUBRA), na pessoa do Sr. João Paulo 

Roberti, e que os secretários interessados devam se juntar ao grupo promotor da 

manifestação, o que ficou acordado. Por fim, manifestou-se o Gerente Regiona da 

EPAGRI, Engenheiro Agrônomo Cezar Lodi, que levantou a preocupação com a 

comercialização do leite na região, onde os produtores ligados às pequenas cooperativas 

de comercialização da região, estão sofrendo certo boicote da Indústria de Laticínios, 



recebendo menor remuneração. Discorreu sobre possíveis ações e enfatizou a 

preocupação com a constante e progressiva necessidade de se produzir leite de alta 

qualidade. Encerrou colocando a estrutura da instituição a disposição das secretarias e 

dos produtores. 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, para sua devida publicação.     


