ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONSAGRI DE JUNHO DE 2013
Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, conforme edital de convocação e lista
de presenças, reuniram-se os Secretários Municipais da Região da AMAVI, que compõe o CONSAGRI
(Conselho dos Secretários de Agricultura do Alto Vale do Itajaí), Gerentes Regionais de
Desenvolvimento Econômico e Agricultura, técnicos e agentes administrativos de algumas Secretarias
Municipais de Agricultura, com início às quatorze horas e trinta minutos, em segunda convocação,
para deliberar sobre a seguinte “Ordem do Dia”: 1- Aplicação do Código Florestal Brasileiro; 2Campanha de Incentivo a Emissão de Nota Fiscal de Produtor Primário (Agricultor); 3- Realização da
Primeira Feira da Agroindústria do Alto Vale do Itajaí; 4- Assuntos Gerais; e 5- Palavra Livre. Dando
início a reunião, o Assessor do CONSAGRI, Engenheiro Agrônomo Edson Luis Fronza fez uma
saudação de acolhida e convidou ao Secretário de Agricultura de Presidente Getúlio, Sr. Arcísio
Hoppe, para que, na condição de Vice Coordenador do CONSAGRI, por conta da ausência do
Coordenador, em sua representação, fizesse a saudação de acolhida aos participantes e desse por
iniciada a assembléia. Sr. Arcísio, em sua manifestação, agradeceu a presença de todos e fortaleceu a
importância das ações do Conselho, destacando a relevância dos temas a serem tratados. Ato contínuo,
o Assessor convidou a Sra. Edna Beltrame Guesser, Gerente de Desenvolvimento Econômico
Sustentável e Agricultura da SDR de Ibirama para que, em seu nome e dos gerentes das demais SDR’s
presentes, fizesse sua manifestação de saudação aos presentes. Dona Edna, agradeceu a oportunidade
de, novamente estar participando de evento com os Secretários e técnicos do setor agropecuário,
destacando a importância da união e do comprometimento de todos com o desenvolvimento
sustentável do Alto Vale, destacando o papel fundamental que o CONSAGRI desempenha nesse
sentido. Concluiu mencionando a necessidade e urgência da realização de ações que contribuam com a
melhoria qualitativa e quantitativa da emissão de Notas de Produtor Rural. Em seguida, o Assessor
convidou o S. Agostinho Senem, Secretário Executivo da AMAVI para proferir, em nome da
instituição, algumas palavras. O Secretário Executivo iniciou sua fala saudando os presentes e
enaltecendo a importância do CONSAGRI no contexto político/administrativo regional, discorreu
sobre alguns projetos e programas desenvolvidos pela AMAVI, e destacou a importância dos temas
previstos na pauta de trabalho, reiterando a disposição e compromisso da AMAVI em contribuir com
os Municípios da Região, concluiu reiterando a disponibilidade de toda a estrutura da AMAVI aos
municípios e ressaltou a importância do setor de controle da emissão de Notas de Produtor Rural,
existente em cada municipio. Feita a abertura, o Assessor Edson assumiu a coordenação dos trabalhos,
solicitando a anuência dos presentes para fazer algumas alterações na ordem dos temas a serem
abordados. Diante da vênia dos presentes, o Engenheiro Edson iniciou a pauta pela apresentação e
deliberação acerca da elaboração da “Campanha da Nota de Produtor”. Falou sobre os passos dados até
o momento, onde foi constituída uma equipe de trabalho que até o momento realizou um diagnóstico,
promoveu um debate apontando os principais gargalos e deficiências do setor, levantou as
potencialidades, bem como levantou e contatou com pessoas de outras regiões que já desenvolveram,
com sucesso, atividades nessa área. Em seguida mostrou todas as ferramentas que a AMAVI já dispõe
para essa iniciativa (vídeo, apostila, folders, legislação, sistemas informatizados de controle –
assessorado pelo colega Gregori, modelo de convênio entre outras). Feita a apresentação colocou em
discussão com os presentes a continuidade do planejamento de ações de incentivo ao incremento na
emissão de NFPP. Depois de amplo debate, obteve do grupo a aprovação do encaminhamento para que
a equipe formada dê continuidade ao planejamento, ficando cada município livre para adotar total ou
parcialmente as medidas propostas pela AMAVI. O Assessor e Equipe, assumiram compromisso de
prosseguir no desenvolvimento da campanha, que deverá ser apresentada aos Secretários nas próximas
assembléias do CONSAGRI, para implementa-la ainda esse ano. Ficou estabelecido que a

CAMPANHA será desenvolvida através de um conjunto de ações interligadas e complementares, que
poderão ser adotadas na íntegra, parcialmente ou mesmo adaptadas para a realidade de cada município,
no entanto ficou claro que deverá ter abrangência regional e sincronizada, ente os participantes. Como
segundo tema da pauta, o Assessor apresentou a proposta da realização da Primeira Feira da
Agroindústria do Alto Vale do Itajaí, mostrando a importância do evento no contexto econômico e
social da região e sua contribuição para as ações subseqüentes de implantação do
SUASA/CIM/AMAVI. Disse que a idéia tem o apoio do Presidente, Prefeito de Taió, Ugo Lembeck,
do Secretário Executivo, Agostinho Senem, de vários prefeitos e Secretários de Agricultura. Depois de
vários minutos de debate, os Secretários aprovaram a iniciativa, estabelecendo, pela maioria dos votos
(15 voto), o mês de maio de 2013 como data de realização do evento, tendo o município de Rio do Sul
como sede desta primeira edição, podendo, no futuro se tornar itinerante. Em seguida estabeleceu-se a
Comissão Organizadora, que é constituída pelos Diretores do CONSAGRI (Ivan Carlos Schulze,
Arcísio Hoppe, Leirson Vicente, Ivan Claudino e Diomir Alberton). Fez-se o registro que este evento
não pode competir com eventos municipais que ocorram no mesmo período, como a Festa do Leite de
Presidente Getúlio, por exemplo. Durante a Feira, deverá ser realizado um evento paralelo, do tipo
Seminário para debate e aprofundamento no SUASA (Sistema Unificado de Atenção a Sanidade
Agropecuária). Seguindo a pauta, conforme solicitação da FECAM (Federação Catarinense de
Municípios), foram indicados, pelo colegiado, dois representantes do CONSAGRI para comporem o
CONSASC (Conselho dos Secretários de Agricultura de Santa Catarina), sendo Ivan Carlos Schulze
(Lontras) o Titular e Alcide Amarante (Petrolândia) o suplente. O CONSASC se reunirá em 29 de
agosto para retomada dos trabalhos e posse dos novos membros. Como último ponto da pauta de
trabalho, o Assessor Ambiental da instituição, Wilando Sérgio Kuth, discorreu acerca de temas
relacionados ao novo código ambiental, respondendo alguns questionamentos dos presentes, mas,
devido ao adiantado da hora, a atividade precisou ser bastante dinamizada e resumida, sendo abordado
apenas os aspectos mais relevantes e urgentes, podendo, de acordo com a necessidade e deliberação do
CONSAGRI, voltar a pauta nas futuras assembléias. Nada mais havendo a tratar, em Fabiana
Dikmann, Assessora Ambiental da AMAVI, na condição de Secretária “ad doc” , lavrei a presente ata.

