ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSAGRI DE
NOVEMBRO DE DOIS MIL E QUATORZE
Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, reuniram-se os
secretários municipais de agricultura da região da AMAVI, membros do CONSAGRI,
juntamente com os demais convidados, conforme lista de presenças devidamente
arquivada e publicada no site da instituição, conforme edital também regimentalmente
publicado, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1- Palestra O
ASSOCIATIVISMO NA AGRICULTURA FAMILIAR, UMA EXPERIÊNCIA
EXITOSA NO ALTO VALE DO ITAJAÍ, Proferida pelo SR. Valdecir Caxoeira,
Presidente da COOPERFAVI; 2- APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE
RELATÓRIOS DA PARTICIPAÇÃO DO CONSAGRI NO PRIMEIRO ENCONTRO
SETORIAL MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA, FECAM E
MUNICÍPIOS, bem como NA REUNIÃO DO COSASC EM LAGES; 3APRESENTAÇÃO, AVALIAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DAS DIRETRIZES DE
AÇÃO PARA O ANO DE DOIS MIL E QUINZE; 4- INFORMES SOBRE O
SEMINÁRIO REGIONAL DE AGRICULTURA ORGÂNICA; 5 – DEFINIÇÕES
PARA A ASSEMBLEIA DE DEZEMBRO e 6- PALAVRA LIVRE E ASSUNTOS
GERAIS. Pela insuficiência de quorum a reunião teve início às quatorze horas em
segunda convocação, conforme as presenças devidamente registradas em lista própria,
sendo que a abertura dos trabalhos foi realizada pelo secretário de agricultura de Aurora,
Sr. Leandro Warmling, que após a saudação de acolhida aos presentes, determinou a
mim, Edson Fronza, para que conduzisse os trabalhos até a chegada do coordenador do
CONSAGRI, Secretário Martinho Tramontin. Ato contínuo saudamos aos presentes e
passamos imediatamente a palavra ao SR. Valdeci Caxoeira, Presidente da
COOPERFAVI, para que proferisse sua palestra. Este discorreu por aproximadamente
uma hora sobre o cooperativismo de forma geral, fez um breve histórico da
COOPERFAVI e relatou todas as experiências vividas desde a fundação da entidade.
Ressaltou a importância e as conquistas alcançadas por meio do cooperativismo, bem
como as vantagens obtidas por seus associados distribuídos estadualmente,
especialmente com o aumento do poder de barganha, decorrente das operações de
compras e vendas coletivas. Falou também das dificuldades encontradas e dos
obstáculos vencidos. Finalizou manifestando o interesse que tem em contribuir com os
agricultores familiares do Alto Vale do Itajaí, colocando a entidade a disposição para
parcerias com os municípios. Ao final, respondeu a alguns questionamentos da plenária.
Na seqüência o Assessor do CONSAGRI relatou sobre sua participação, em
representação ao CONSAGRI no evento promovido pelo Ministério Público de Santa
Catarina juntamente com a FECAM e Municípios, denominado de Primeiro Encontro
Setorial, que ocorreu em Florianópolis no dia dezoito de novembro, onde participou das
palestras iniciais e do Painel sobre Inspeção de Produtos de Origem Animal, Segurança
Alimentar e SUASA. Disse que foi um dos encontros mais produtivos que já participou
onde se tratou do SUASA, uma vez que estiveram presentes e palestrando
representantes do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa
Catarina, do Serviço de Inspeção Estadual (CIDASC), do Ministério Público de Santa
Catarina e do CONSAD (Consórcio Intermunicipal de Segurança Alimentar e
Desenvolvimento Local do Extremo Oeste de Santa Catarina). Na oportunidade foi
possível identificar as competências e responsabilidades de cada entidade envolvida,
ficando evidenciadas as dificuldades para se atingir o certificado de equivalência, item
fundamental para as agroindústrias que pretendem ingressar no programa. Foi possível

também ampliar os conhecimentos e aumentar a rede de contatos, que podem facilitar o
processo de adesão do CIM/AMAVI ao programa SISBI/SUASA. Ao final, ficou
estabelecido que, em dois mil e quinze, serão realizados seminários regionais para
esclarecimentos e assessoramento aos consórcios intermunicipais para implantação do
programa. Edson disse por fim, que recebeu várias manifestações e promessas de apoio
das diversas entidades presentes. Concluído esse relato, o Secretário de Agricultura de
Petrolândia, Sr. Alcide Amarante, que representa o CONSAGRI no Colegiado Estadual
de Secretários Municipais de Agricultura (SOSASC) relatou sobre sua participação,
juntamente com o Secretário de Aurora, Sr. Leandro Warmling e com o Assessor Edson
na reunião do COSASC realizada em Lages no dia vinte e seis de novembro do corrente
ano, onde foram tratados temas importantes para o funcionamento deste colegiado
estadual. Na oportunidade a FECAM apresentou o relatório da Avaliação do 6º
SEMINÁRIO ESTADUAL DE AGRICULTURA, realizado em agosto em Rio do Sul,
onde os números apresentados apontam para avaliações altamente positivas sob os
diferentes itens avaliados. Todos os itens foram muito bem avaliados pelos
participantes, mas destacou-se a recepção e acolhida, a alimentação, a infra-estrutura do
local (PUNF) e o coquetel de boas vindas. Disse Alcide que ficou muito satisfeito com a
avaliação apresentada e que o Alto Vale atingiu seus objetivos em relação ao evento.
Nesta mesma reunião tratou-se do Sétimo Seminário, que acontecerá no próximo ano
em Concórdia, definindo-se alguns temas a serem abordados. Concluiu seu relato
dizendo que naquela reunião também foi feita a eleição da nova diretoria do COSASC,
onde o mesmo foi eleito primeiro secretário. O secretário Alcide solicitou então que o
coordenador do CONSAGRI, secretário Martinho colocasse em apreciação da plenária a
homologação de seu nome para ocupar a função. O secretário Martinho colocou em
deliberação e o plenário aprovou os nomes de Alcide Amarante de Petrolândia e de
Leandro Warmling, respectivamente como titular e suplente para representar o
CONSAGRI junto ao COSASC, sendo aclamados pelos presentes. Assim, ficam
oficialmente indicados os nomes supra citados para ocuparem as referidas vagas no
colegiado estadual, no ano de dois mil e quinze. Ato contínuo, o secretário Martinho
buscou levantar junto aos presentes quais as principais diretrizes para elaboração do
plano de ações do CONSAGRI para dois mil e quinze. Depois de amplo debate, ficaram
estabelecidas as seis principais diretrizes, apresentadas não necessariamente em ordem
prioritária: 1- Fomentar e apoiar iniciativas associativistas que contribuam com as
atividades de produção e comercialização; 2- Estimular, apoiar e fortalecer as iniciativas
em Agricultura Orgânica; 3- Dar celeridade a implantação do SUASA junto ao
Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da AMAVI; 4- Desenvolver ações que
permitam melhorar sistemática e continuamente o processo de emissão de Notas Fiscais
de Produtor Primário (produtor rural); 5- Realizar uma feira/mostra da agroindústria da
Agricultura Familiar e dos produtos Bio (denominação internacional), buscando
construir uma identidade regional; 6- Desenvolver junto aos secretários e prefeituras,
uma política de fortalecimento das Secretarias Municipais de Agricultura, buscando a
reformulação dos orçamentos, permitindo o gerenciamento dos recursos arrecadados a
partir das receitas próprias, decorrentes da prestação de serviços. Definidas as principais
diretrizes para elaboração do Plano de Trabalho de dois mil e quinze, o Coordenador
passou imediatamente a palavra ao Assessor Edson para que prestasse as informações
sobre o Seminário Regional de Agricultura Orgânica. Este, rapidamente falou sobre o
seminário, explicando que será realizado para oportunizar o encontro entre os
participantes do curso realizado em agosto com técnicos e lideranças rurais, para: 1avaliar o curso; 2- intercâmbio de idéias e informações e troca de experiências; 3planejar as ações do Grupo de Trabalho em Agricultura Orgânica do Alto Vale do Itajaí

para o ano dois mil e quinze e, por fim 4- promover a entrega dos manuais de
Agricultura Orgânicas escrito pelo Engenheiro Agrônomo Jairo Restrepo Rivera,
especialmente adaptado para esse grupo, o qual foi produzido graças ao apoio de várias
pessoas e entidades, inclusive com patrocínio de empresas privadas que acreditam no
projeto. Como último ponto da pauta, o Coordenador Matrinho colocou em debate a
apresentação de propostas para a última assembléia do ano, que ficou assim definida: A
ser realizada no dia dez de dezembro, no Parque Universitário Norberto Frahm, a partir
das nove horas de manhã. Definiu-se que o palestrante convidado fosse alguém ligado à
gestão pública, mas que a reunião tenha um caráter mais festivo, onde também se
proceda a avaliação dos trabalhos do ano de dois mil e quatorze e se proceda um almoço
de confraternização. Todos os presentes manifestaram de acordo. Em seguida pôs-se a
disposição para palavra livre, mas como não houve inscrições, o Coordenador deu por
encerrada a assembléia, determinando a mim Edson Luis Fronza, a lavratura da ata.

