ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DOS SECRETÁRIOS DE
AGRICULTURA DA AMAVI- COSAGRI- 15/03/2022

Ao décimo quinto dia de março de dois mil e vinte e dois, reuniram-se nas
dependências do auditório da Amavi, em Rio do Sul, os secretários de Agricultura dos
municípios associados a Amavi.
Foram apresentadas as seguintes pautas pela Epagri:
o Apresentação da Campanha Vale Solo e Água 2022;
o Apresentação dos Programas de Apoio da SAR;
o Terra Boa 2022
 Foi apresentado ao colegiado de Secretários de Agricultura a campanha regional
que será realizada pela Epagri intitulada: Vale Solo e Água 2022! Nesta campanha
serão abordados temas relacionados com a conservação do solo e da água pelos
diversos eventos realizados pelos técnicos da Epagri nos 31 municípios
compreendidos pela Regional da Epagri de Rio do Sul.
A intenção desta campanha, além da conscientização acerca do tema, é traçar
uma estratégia para ampliar as discussões sobre o tema à nível regional e
municipal. Além de conscientizar, trazer à luz a grande importância para o futuro da
agricultura do Alto Vale do Itajaí que é a conservação do solo e da água.
Foi apresentado ao colegiado o vídeo da campanha elaborado pela equipe da
Regional da Epagri de Rio do Sul.
 Apresentação dos Programas da Secretaria de Estado de Estado da Agricultura, da
Pesca e do Desenvolvimento Rural (SAR) para o ano de 2022:
1. Programa: Financiamento via Fundo de Desenvolvimento Rural – FDR
(Fomento): Investimentos em sistemas produtivos agrícolas e pecuários,
agregação de valor e turismo rural.
Prazo de pagamento e juros: 5 anos para pagamento com juro ZERO.
Limite de financiamento: R$ 40.000,00 por família (R$ 50.000,00 para
agregação de valor) captados diretamente na SAR.
Cota disponível para Região de Rio do Sul: não definida (12 milhões disponíveis
para o estado de SC)
2. Programa Ação com Jovens e Mulheres: Formação em liderança, gestão,
empreendedorismo e protagonismo de jovens e mulheres rurais
Projeto Realiza (apenas para jovens participantes do curso no Cetrag).
Prazo de pagamento e juros: 5 anos para pagamento com juro ZERO; 10% de
desconto parcela paga em dia.

Limite de financiamento: R$ 30.000,00 captados diretamente na SAR.
Projeto Conecta Jovem (Kit informática): prioridade para jovens participantes do
curso no Cetrag).
Prazo de pagamento e juros: 3 anos para pagamento com juro ZERO; 50% de
desconto parcela paga em dia.
Limite de financiamento: R$ 5.000,00 captados diretamente na SAR.
3. Programa Invest Agro SC (antigo menos juros)
Projetos: Investimentos para Fortalecimento de Cadeias Produtivas (apoio para
aquisição de máquinas, equipamentos e infraestrutura nas propriedades rurais),
para Proteção de Pomares (cobertura física de pomares) e para Fortalecimento
das Agroindústrias Familiares (apoio aos empreendimentos rurais e
cooperativas).
Subvenção/subsídios de juros: até 2,5% ao ano limitado a 6 anos para
agroindústrias e 8 anos para demais.
Limite de financiamento: R$ 100.000,00 por família captados nas agências
bancárias que operam crédito rural
Cota disponível para Região de Rio do Sul: 10,5 milhões em projetos
Projeto: Água para o Campo - apoio para captação, armazenamento,
tratamento e distribuição de água (perfuração de poços, cisterna, reservatórios,
caixa de água, açudes, sistemas de bombeamento e distribuição de água)
Subvenção/subsídios de juros: até 3,0 % ao ano limitado a 8 anos, pagos em
parcela única.
Limite de financiamento: R$ 150.000,00 por família captados nas agências
bancárias que operam crédito rural
Cota disponível para Região de Rio do Sul: não definida (53,6 milhões
disponíveis para o estado de SC).
4. Programa Prosolo e Água SC
Cota disponível para Região de Rio do Sul: R$ 3.954.833,00 (de 65,4 milhões
disponíveis para o estado de SC) disponibilizados mensalmente.
Para as propostas encaminhadas no ano de 2022, serão requeridos dos
agricultores Declaração sobre Conformidades Ambientais, onde os agricultores
deverão demonstrar a execução de, ao menos, um dos condicionantes abaixo
relacionados:
- Isolamento/recuperação de mata ciliar e/ou;
- Isolamento/ proteção de nascente e/ou;
- Terraceamento e ou patamar e ou cordão vegetal e ou substituição de
cultivos anuais por cultivos perenes, de acordo com a orientação técnica para
manter a cobertura vegetal e a água no solo;

Caso o proponente já atenda ao menos uma das condicionantes ambientais
acima, deverá: a) apresentar declaração atestando que sua propriedade já
atende ao menos uma das condicionantes ambientais acima, a qual deverá ser
comprovada mediante laudo técnico, por ocasião da vistoria de aplicação dos
recursos, ou; b) Prever no pré enquadramento quais as condicionantes
ambientais serão contempladas no projeto técnico e executadas após liberação
dos recursos.
Projeto: Cultivando Água e Protegendo o Solo - incentivas produtores rurais a
preservarem o meio ambiente através de práticas conservacionistas do solo e
da água (isolamento e recuperação de mata ciliar, proteção e recuperação de
nascentes, terraceamento)
Prazo de pagamento e juros: 5 anos para pagamento (1 ano de carência e 4
parcelas anuais sem juros); 50% de desconto na parcela paga em dia.
Limite de financiamento: R$ 30.000,00 por família captados diretamente na
SAR.
Projeto: Água para Todos – apoio para captação armazenamento, tratamento e
distribuição de água (proteção de fontes, cisternas, reservatórios, caixas de
água, construção/ampliação/reforma de açude e taipas para armazenamento de
água em áreas de cultivo de arroz irrigado)
Prazo de pagamento e juros: 5 anos para pagamento (1 ano de carência e 4
parcelas anuais sem juros); 50% de desconto na parcela paga em dia.
Limite de financiamento: R$ 100.000,00 por família captados diretamente na
SAR.
Foi informado ao Colegiado de Secretários de Agricultura que até o dia 15 de
março de 2022, já haviam sido encaminhados pelos escritórios da Epagri da
Regional de Rio do Sul cerca de 63 projetos totalizando R$ 2.777.000,00, de uma
demanda estimada para a região acima de 10 milhões de reais. Cabe ressaltar que
os condicionantes ambientais ainda não estavam vigorando quando do
encaminhando destes 63 projetos, portanto precisarão ser reavaliados. Com a cota
disponibilizada para 31 municípios da Gerência Regional de Rio do Sul, para o ano
de 2022, no valor de R$ 3.954.833,00 ficou evidenciado que os recursos
disponibilizados não serão suficientes para atender a todos os agricultores
interessados em acessar o Programa Prosolo e Água SC, sendo necessário a
definição de critérios de priorização para propostas apresentadas na região.
Assim sendo, foi votado e deliberado pelo colegiado que no ano de 2022,
não serão apoiadas propostas que visem a aquisição de sistemas de
bombeamento e distribuição de água (compreendendo canos de irrigação,
bombas de irrigação, e demais periféricos utilizados em sistemas de
distribuição de água) com recursos do Programa Prosolo e Água SC.

Como forma de priorização, foram elencados os seguintes critérios para
ranqueamento das propostas:
Critério

Pontuação

Água para abastecimento humano e animal

6

Necessidade de abastecimento de água
externo (prefeitura ou outro meio);

5

Quem já possui as condicionantes
ambientais adequadas ou pratica
agricultura conservacionista;

4

Quem não recebeu recursos do Reconstrói
SC ou Prosolo e Água SC em 2021;

3

Captação e/ou armazenamento de águas
superficiais e da chuva;
Ordem de chegada;

2

1 (critério de desempate)

Foi definido ainda que, cada município receberá uma cota do valor de R$
3.954.833,00 proporcional ao número de estabelecimentos agropecuários, de
acordo com o cronograma de liberação pela SAR, sendo que a cota ficará
disponível ao município pelo período de 2 meses. Após esse prazo, quando não
aplicada, a cota do município será redistribuída entre os municípios da regional que
apresentarem demanda reprimida de projetos. As cotas municipais serão
disponibilizadas aos munícipios a partir de 30/03/2022.
As propostas acolhidas nos Escritórios Municipais da Epagri, deverão ser
avaliadas e ranqueadas conforme os critérios aprovados acima. As propostas com
maior pontuação em cada município terão prioridade de envio para a Gerência
Regional da Epagri de Rio do Sul dar o devido encaminhamento. Em caso de
dúvidas ou qualquer outra necessidade os Conselhos Municipais de
Desenvolvimento Rural (CMDR) devem ser acionados, podendo estes definir
critérios complementares para priorização das propostas nos municípios.
 Programa Terra Boa 2022
Foi apresentado ao colegiado de Secretários, o montante de cotas
disponíveis para os 31 municípios da Regional da Epagri de Rio do Sul, no que
tange os subprogramas:

Calcário direto ao produtor: 50.550 toneladas de calcário.
Calcário Novas Fronteiras: 50.000 toneladas de calcário disponibilizados via Cravil.
Sementes de Milho: 26.250 sacas.
Kit Forrageiras: 220 Kits.
Kit Solo Saudável: 77 Kits.
Foi realizado também, a eleição da nova diretoria do CONSAGRI, ficando
composta com os seguintes nomes: Luis Carlos Mueller (coordenador), Claércio
Figueredo(Vice-coordenador), Sandra Bezerra Loffi Petry (secretária geral), Lidio
Cembranel(Primeiro secretário) e José Levi Lenzi (Segundo secretário) .
Por fim, ficou acordado entre os participantes para possível realização da próxima
reunião do Consagri na Expofeira Nacional da Cebola.
Por ser verdade, eu Sandra Bezerra Loffi Petry, secretária geral do CONSAGRI,
assino a presente ata.
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