ATA DA ASSEMBLEIA GARAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DOS
SECRETÁRIS DE AGRICULTURA DA AMAVI – CONSAGRI
19 de abril de 1013
Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, reuniram-se os
Secretários Municipais de Agricultura, Técnicos do Setor Agropecuário, Servidores
Públicos Municipais, Estaduais, Assessores, além de demais convidados, conforme
edital de convocação, tendo como local o Auditório da 14ª Secretaria de
Desenvolvimento Regional (SDR de Ibirama), sita a Rua 3 de maio, Centro Ibirama
(SC), com início às 8 horas e 30 minutos. O Assessor do CONSAGRI Engenheiro
Agrônomo Edson Fronza deu início às atividades agradecendo a presença de todos,
apresentou a pauta de trabalho e passou imediatamente a formação da mesa de
autoridades, a qual ficou assim composta: José Adálcio Krieger, Diretor Geral da 14ª
Secretaria de Desenvolvimento Regional; Ivan Carlos Schulze, Secretário de
Agricultura de Lontras e Coordenador do CONSAGRI; Adalberto Dall Oglio, Gerente
Regional da Fazenda Estadual e a Sra. Edna Beltrame Gesser, Gerente de
Desenvolvimento Econômico Sustentável e Agricultura da 14ª SDR. Nesta seqüência,
todos fizeram uso da palavra saudando os presentes e destacando reiteradamente a
importância de se desenvolver ações conjuntas entre os municípios do Alto Vale do
Itajaí na busca do desenvolvimento sustentável para o meio rural e para a família
agricultora. Destaque-se que o Diretor José Adálcio manifestou-se também em
representação ao Secretário Regional Engenheiro Agrônomo Roberto Ferrari, que não
pode se fazer presente à abertura. Ato contínuo, o Assessor Edson desfez a mesa de
autoridades e convidou o Sr. Adalberto Dall Oglio, Gerente Regional da Fazenda
Estadual para proferir sua palestra, versando sobre o tema “A importância da emissão de
Nota Fiscal de Produtor Rural no Movimento Econômico dos Municípios”. Durante sua
fala, prestou informações relevantes sobre conceitos, metodologia e sistemática de
trabalho nas unidades municipais conveniadas ao Estado, para o fornecimento, controle
e digitação de Notas Fiscais de Produtor Rural, demonstrando a importância da boa
gestão desse serviço e os reflexos econômicos positivos que tal atividade, quando
realizada com competência e comprometimento, pode impingir no Movimento
Econômico dos Municípios, afirmando que, em muitos casos, os resultados podem ser
muito superiores àqueles auferidos nas transações financeiras dos demais setores da
economia como o comércio e a indústria. Durante sua explanação, em que pode contar
com o auxílio do Sr. Nilson Rosa, Coordenador do Setor de Fiscalização da Secretaria
da Fazenda, teve a oportunidade de esclarecer uma série de questionamentos
apresentados pelos Secretários de Agricultura e demais presentes, sugerindo ações e
medidas para melhorar a performance do serviço em tela. Finalizou colocando toda a
estrutura sob sua responsabilidade a disposição dos municípios e da AMAVI para que
de forma conjunta e articulada se promova a qualificação do serviço e a capacitação dos
servidores municipais envolvidos com a atividade, buscando conscientizar os produtores
e a comunidade em geral para a ampliação do volume de emissão de Notas Fiscais de
Produtor Rural. Ato contínuo, o Assessor do CONSAGRI passou a palavra ao Analista
de Sistemas da AMAVI, Sr. Hans Manfred Schomberger, que, em complementação à
palestra anterior, apresentou o Sistema de Digitação e Controle da Emissão de Notas de
Produtor Rural da AMAVI, que articulado com os municípios e a Secretaria da
Fazenda, se constitui em um rico banco de dados, que é, em última análise, uma
importante ferramenta de trabalho a ser utilizada pelos Secretários para a formulação de
Políticas Públicas para o meio rural, bem como para a gestão das Secretarias Municipais
de Agricultura. Hans demonstrou a operacionalidade do sistema, como navegar e

especialmente como buscar, interpretar e utilizar as informações ali contidas. Durante
sua explanação respondeu a vários questionamentos, propôs procedimentos, colheu
sugestões para aperfeiçoamento do sistema e comprometeu-se, mediante demanda a
fornecer senhas e dispositivos para acesso aos dados a todos os secretários municipais e
demais gestores. Finda a palestra, os secretários presentes definiram que a AMAVI deva
desenvolver ações em conjunto com os municípios, no sentido de promover capacitação
dos servidores conveniados, bem como realize campanhas para estimular e orientar o
processo de emissão de notas de produtor rural (produtor primário). Por deferência do
Secretário Ivan, embora não previsto no programa nem constante do edital, permitiu
que, durante o intervalo, a Coordenadora da ARCAFAR (Associação Regional das
Casas Familiares Rurais), Engenheira Agrônoma Elieger Bertuzzi, se reunisse com os
municípios de Rio do Sul, Rio do Oeste, Presidente Getúlio, Aurora, Laurentino,
Chapadão do Lageado, Atalanta e Agronômica (secretário não presente) e apresentasse
uma proposta de trabalho de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) dirigido
para jovens que permanecem no meio rural, desenvolvendo atividades agropecuárias. O
Projeto pretende orientar e dar suporte para que jovens rurais possam permanecer na
atividade com melhores condições de trabalho e renda. Após o intervalo, dando
seqüência a programação, a coordenação passou a palavra ao Engenheiro Agrônomo
Julio Medeiros, representando a Agroindústria Pitol, do município de Anta Gorda, RS,
que proferiu palestra, bem como respondeu a questionamentos acerca do processo de
produção de Nozes Pecã, sistema integrado de produção, beneficiamento e
comercialização destas amêndoas. A intenção da palestra é, como ocorre em outras
reuniões, apresentar para os Secretários de Agricultura dos Municípios da AMAVI,
alternativas viáveis e sustentáveis para o desenvolvimento do meio rural, capazes de
gerar trabalho e renda. Concluída essa agenda, o Assessor Edson fez os devidos
agradecimentos e passou imediatamente a palavra ao Sr. Paulo Rocha, Agente Técnico
do SEBRAE de Rio do Sul, que apresentou o programa denominado Economia Verde e
Solidária, programa do BNDES, SEBRAE, SDS e parceiros, que oportuniza recursos
com valores de até trezentos mil reais por projeto, sem contrapartida e sem necessidade
de reembolso, para associações ou cooperativas que tenham entre seus objetos a
produção de algum produto comercializável, preferencialmente gerado com a utilização
de matérias primas residuais de outras atividades. O palestrante apresentou a sistemática
do programa, os potenciais beneficiários, os critérios de seleção, os parceiros e
apoiadores do projeto, enfim, prestou todas as orientações cabíveis nesse momento, bem
como prestou assistência direta e personalizada a alguns secretários que já manifestaram
interesse. Pelo adiantado da hora, e com a anuência do plenário, o Assessor Edson
solicitou o cancelamento do último item da pauta, que se referia a Assuntos Gerais e
Palavra Livre, solicitando, por fim, a alteração de uma decisão tomada na Assembléia
anterior, no que se refere aos locais de realização das Assembléias do CONSAGRI.
Havia sido definido que estas seriam itinerantes, porém no âmbito das Secretarias de
Desenvolvimento Regional (as SDR’s). Por orientação do Secretário Executivo da
AMAVI, atendendo a deliberação dos Prefeitos, por unanimidade revogou-se a decisão
anterior, passando a valer a seguinte: “As reuniões do CONSAGRI, salvo situações
especiais e previamente autorizadas, passam a acontecer exclusivamente na sede da
AMAVI, em Rio do Sul”. Não havendo mais nada a tratar, o Coordenador do
CONSAGRI deu por encerrada a reunião, determinando a mim, Edson Luis Fronza
Assessor do CONSAGRI para que lavrasse a presente ata.

