
 

 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSAGRI 

DE 31 DE MARÇO DE 2015 
 
Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, reuniram-se os Secretários Municipais de 

Agricultura do Alto Vale do Itajaí e demais convidados, conforme lista de presenças devidamente publicada, 

para deliberarem sobre os temas constantes da Ordem do Dia, de acordo com o Edital regimentalmente 

publicado e encaminhado aos interessados. Às oito horas e trinta minutos, horário previsto para o início da 

Assembléia, fez-se a verificação de quorum e contatou-se a insuficiência, tendo a reunião iniciado 

pontualmente às nove horas, em segunda convocação, respeitados os preceitos regimentais. O Coordenador do 

CONSAGRI, secretário Martinho Tramontin fez a abertura do encontro agradecendo a presença e enaltecendo a 

importância do colegiado no desenvolvimento de ações que promovam o desenvolvimento social e econômico 

regional. Ato contínuo passou a palavra ao Sr. Giovani Galvani, Gerente Comercial da Empresa IDS Sistemas, 

que durante uma hora apresentou um produto denominado IDS RURAL. Trata-se de um software desenvolvido 

pela empresa citada para gerenciamento e gestão de Secretarias (setores) de agricultura dos municípios, como: 

Cadastro de Produtores, Controle de Emissão de Notas de Produtor, Controle da prestação de serviços diversos, 

entre outras funções. Ao final respondeu a alguns questionamentos e recebeu diversas manifestações de 

aprovação e interesse por parte dos gestores. No entanto, estes gestores (Secretários e Técnicos) não se sentem 

com autonomia para decidir pela adoção (contratação) do sistema, devendo essa decisão ser tomada pelos 

prefeitos. Encaminhou-se então de que o Sócio Proprietário da IDS irá articular-se com a AMAVI para proceder 

uma apresentação do produto para os prefeitos, em assembléia própria. Terminada a palestra, imediatamente o 

Coordenador concedeu a palavra a Sra. Zenir, representante da Cáritas, para que essa apresentasse e distribuísse 

o material Promocional da Feira de Economia Solidária e Agroecologia que acontecerá na Praça Ermembergo 

Pellizzetti, em Rio do Sul, nos dias nove e dez de abril de dois mil e quinze. Fez o convite aos presentes e 

solicitou apoio dos municípios na divulgação e mobilização de agricultores e do público em geral. Conforme 

edital, em seguida o Secretário Martinho convidou o Sr. Ronaldo, professor do SENAI, o qual será orientador 

no Curso que está sendo promovido através de uma parceria entre a AMAVI e o SENAI, para, junto com o 

plenário finalizar os detalhes para a realização do CURSO DE OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS. 

Ronaldo destacou que o curso é uma demanda da próprias prefeituras, buscando atender determinações do 

Ministério do Trabalho e do Ministério do Desenvolvimento Agrário, inclusive como um dos elementos para 

prestação de contas por parte das prefeituras que receberam equipamentos pelo programa federal “PAC 2”. 

Ronaldo informou inicialmente que foram efetivadas sessenta e sete inscrições, superando a meta estabelecida. 

Ficou estabelecido que a primeira etapa do curso, que compreende os conteúdos teóricos, será realizada no dia 

dez de abril, nas dependências do SENAI, no bairro Barragem, em Rio do Sul, contemplando todo o grupo, e 

que a parte prática será realizada em quatro etapas de dois dias cada, realizada em prefeituras membros das 

distintas SDR’s da região. Estabeleceu-se o seguinte cronograma: a) Na SDR de Rio do Sul, os treinamentos 

práticos serão realizados nos dias oito e quinze de maio, no município de Agronômica, ficando a 

municipalidade com o compromisso de aportar os recursos materiais e logísticos necessários; b) Na SDR de 

Ituporanga, as datas serão vinte e dois e vinte e nove de maio, no município de Petrolândia; c) Na SDR de Taió, 

a capacitação prática será nos dias dezenove e vinte e seis de junho, em Taió; d) Na SDR de Ibirama, 

acontecerá em três e dezessete de Julho, na cidade de Presidente Getúlio. Tudo foi estabelecido de acordo 

com os secretários presentes, ficando a ressalva de que alguns ajustes poderão ser realizados no decorrer 

do tempo, para que se obtenha o melhor resultado possível. Ao final da explanação, o professor confirmou 

que o custo per capita será de cento e dezesseis reais e sessenta e sete centavos, devendo cada participante 

arcar com os custos de deslocamento e alimentação, o que pode ser patrocinado pelas respectivas 

prefeituras. Ato contínuo, o Coordenador determinou ao Assessor do CONSAGRI para que prestasse relatório 

das atividades de Agricultura Orgânica realizadas no mês de março de dois mil e quinze. O Assessor iniciou 

falando sobre a Palestra denominada Tu és o que tu comes, realizada em três de março no Parque 



 

 

Universitário Norberto Frahm, proferida pelo Engenheiro Agrônomo Jairo Restrepo Rivera, versando sobre 

as vantagens da Agricultura Orgânica à Saúde, ao Meio Ambiente a ao Desenvolvimento social e 

econômico regional. Disse que o GT atingiu e até superou seus objetivos em termos de público e conteúdo. 

Afirmou que se esperava algo em torno de quatrocentas pessoas e o público estimado aproximou-se das 

setecentas pessoas, de diferentes classes e categorias profissionais. Quanto ao curso, realizado entre os dias 

quatro e seis de março, no Setor de Agroecologia do Instituto Federal Catarinense, também avaliou com muito 

positivo, uma vez que inicialmente o planejamento era para não mais que trinta vagas, e por conta da enorme 

demanda, elevou-se para setenta e dois o número de participantes, os quais receberam mais uma carga de 

treinamento para atuarem como Promotores da Agricultura Orgânica no Alto Vale do Itajaí. Edson destacou que 

foram preparados diversos fertilizantes orgânicos e caldas para tratamento fitossanitário, compartilhando-se 

estes conhecimentos com agricultores, professores e técnicos da área. Como último evento em questão, Edson 

enfatizou a grande presença de agricultores no Dia de Campo, realizado no IFC no dia sete de março, sábado, 

onde foram compartilhados conhecimentos, demonstrados e distribuídas amostras dos produtos preparados 

durante o curso. Foram identificados representantes de mais de cento e oitenta famílias de agricultores de 

diversos municípios do Alto Vale, mobilizados pelos técnicos da COOPERTEC, que atua junto a produtores de 

tabaco, numa chamada pública de ATER denominada Programa de Diversificação. Observou-se em todos os 

eventos a grande satisfação dos diversos públicos participantes, pois além de adquirirem conhecimentos e 

vivência prática, tiveram a oportunidade de compartilhar experiências pessoais e avaliar os resultados obtidos. 

Durante o Dia de Campo, acordou-se realizar a Caravana da Agricultura Orgânica, que se trata de uma 

maratona na região, buscando repassar estas técnicas para mais de seiscentas famílias de agricultores, numa 

parceria entre os membros do GT e as prefeituras. Em seguida, o Assessor discorreu sobre o planejamento que 

está sendo realizado para a Caravana da Agricultura Orgânica, pedindo para que se manifestassem as prefeituras 

interessadas, o que unânime entre os Secretários Presentes. Ato contínuo passou-se ao penúltimo ponto de 

pauta, o qual se trata da eleição e posse da nova coordenação do CONSAGRI. O Coordenador Martinho 

determinou ao Assessor para que conduzisse o processo. Edson iniciou citando os itens do Regimento Interno 

que regulamentam o processo de eleições. Em seguida, o grupo, por consenso entendeu em aprovar os nomes 

como seguem: Coordenador Geral – Martinho Tramontim, Secretário de Dona Emma; Vice Coordenador – 

Eriberto Borges Pickler, de Taió; Secretário Geral – Leandro Warmling, de Aurora; Primeiro Secretário – 

Alcide Amarante, de Petrolândia e Segundo Secretário Diomir Alberton, do município de Atalanta. 

Destaque-se foram observados todos os critérios definidos, inclusive a representatividade micro regional. 

Concluído o processo eleitoral interno, o Coordenador passou imediatamente para Palavra Livre, onde todos 

podem se manifestar para tratar de assuntos gerais, o último ponto de pauta. Inscreveu-se, inicialmente, o Vice-

prefeito de Witmarsum, Sr. Vigand Debatin, que solicitou aos presentes, em especial a coordenação para que se 

articule junto ao INCRA e viabilize a realização de treinamentos para os agentes das UMC’s (Unidades 

Municipais de Cadastramento) aqui mesmo na região. Argumentou de que houve algumas alterações nos 

dispositivos legais, bem como nos sistemas informatizados relativos ao CCIR, dizendo que inclusive o SITE 

estava fora do ar. Lembrou que estamos no prazo final para a realização do CAR e que um dos documentos 

necessários é justamente o CCIR, e que não está sendo possível emiti-lo. Sr. Vigan recebeu o apoio de todos 

os presentes, que deliberaram para que a Assessoria entre em contato urgente com o INCRA e providencie 

o encaminhamento solicitado. Em seguida manifestou-se o Secretário de Agricultura de Lontras, Sr. Ivan 

Schulze que justificou sua ausência nas últimas reuniões, alegando motivos de ordem pessoal, familiar e 

profissional, dizendo que agora, com tudo encaminhado, voltará a participar mais ativamente do 

CONSAGRI, visto a importância deste no contexto regional. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu 

por encerrada a reunião, determinando a lavratura e publicação da presente ata. 


