ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSAGRI DE
DEZEMBRO DE DOIS MIL E QUATORZE
Aos dez dias do mês de dezembro 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: Perspectivas
para o desenvolvimento rural sustentável do Alto Vale do Itajaí, na visão do gestor
público – NILSON FRANCISCO STAINSACK – Prefeito de Presidente Getúlio –
Presidente Eleito da AMAVI, 2- Avaliação das Ações do CONSAGRI no ano de dois
mil e quatorze; 3- Palavra livre/Assuntos gerais; e 4- Almoço de confraternização. Pela
insuficiência de quorum a reunião teve início às nove horas e trinta minutos em segunda
convocação, conforme as presenças devidamente registradas em lista própria, sendo que
a abertura dos trabalhos foi realizada pelo secretário de agricultura de Dona Emma, e
Coordenador do CONSAGRI, Martinho Tramontin, que após a saudação de acolhida
aos presentes, justificou a ausência do palestrante, Prefeito Nilson, que não pode se
fazer presente por um compromisso de emergência. O secretário lamentou a ausência e
propôs ao grupo para que se mantivessem os demais pontos de pauta, determinando que
se fizesse novo convite ao Prefeito Nilson, para que nas primeira s assembléias do ano
seguinte, fizesse sua palestra para os secretários, o que foi aceito por unanimidade. Ato
contínuo, o Secretário Martinho fez uma breve introdução e abriu o debate de forma a
que todos os presentes pudessem se manifestar a respeito das atividades desenvolvidas
no presente ano, bem como se manifestassem sobre as propostas para o ano seguinte.
Antes das manifestações porém, o Assessor do CONSAGRI, Engenheiro Agrônomo
Edson Luis Fronza pediu a palavra e contextualizou o grupo relembrando os presentes
das Diretrizes de trabalho para dois mil e quinze, deliberadas na assembléia de
novembro, quais sejam: 1- Fomentar e apoiar iniciativas associativistas que contribuam
com atividades de produção e comercialização; 2- Estimular e fortalecer iniciativas de
Agricultura Orgânica; 3- Dar celeridade a implementação do SISBI/SUASA; 4Melhorar sistemática e permanentemente a emissão de nota de produtor rural; 5Realização de uma feira da Agroindústria da Agricultura Familiar, criando uma
identidade regional; 6- Desenvolver política de fortalecimento das Secretarias de
Agricultura, através da criação de orçamentos próprios de acordo com a arrecadação
própria. Feitas estas considerações, iniciaram as intervenções da plenária, as quais
seguem de forma sintética: O Secretário de Agricultura de Presidente Getúlio, Arcísio
Hoppe (Bibi) disse inicialmente que tem algumas reticências com relação à
implementação do SISBI/SUASA, pois considera o processo muito burocrático, de
difícil compreensão, dispendioso e com algumas controvérsias entre os organizsmos
responsáveis pela operacionalização. Falou que devemos ser cautelosos e amadurecer
bem o tema. O Secretário Ereno Marchi, de Rio do Sul, afirmou que há muitos recursos
disponíveis em diferentes programas do Governo Federal, mas não estamos tendo a
capacidade de acessa-los, por conta de limitações locais, talvez a falta de elaboração e
encaminhamento de bons projetos. Disse o secretário, que o Governo do Estado
encontra-se, por sua vez, um tanto ausente deixando os secretários e por conseguinte as
agricultores sem o apoio necessário, referindo-se inclusive a questão da Assistência
Técnica. Celso Eifler, Secretário de Agricultura de Vidal Ramos, falou da importância
de se promover a contínua e sistemática capacitação dos agricultores, mas que, esta
oferta deve acontecer no período de março a agosto, que é quando as atividades nas
propriedades permitem que o produtor se afaste das atividades agropecuárias. Outros

participantes corroboraram a intervenção de Celso, reiterando que, nos períodos de
safra, fica muito difícil “tirar” o agricultor da propriedade, mesmo que seja para sua
capacitação. O Secretário Aurino Scheffer de Pouso Redondo também manifestou
preocupação com a necessidade de capacitação dos agricultores, mas afirma que várias
tentativas nesse sentido em seu município acabaram frustradas pela dificuldade que se
tem em mobilizar os produtores para essas atividades de treinamento, o que foi também
enfatizado pelo secretário Diomir Alberton de Atalanta, que em sua fala também
enalteceu o trabalho do desenvolvido pelo CONSAGRI este ano, enfatizando a
dinâmica dada pelo atual coordenador e pelo comprometimento e capacidade de
articulação do Assessor. Disse que, em seu segundo mandato como Secretário de
Agricultura percebe uma grande evolução no CONSAGRI, seja pela freqüência e
participação dos municípios, seja pela ampliação deste fórum de debate, que vem
reunindo não somente os secretários, mas diversos outros representantes de instituições
públicas e privadas com atividade no meio rural, representando uma grande soma de
esforços. Concluiu sua fala desejando felicitações aos presentes pelas festas de fim de
ano. O Engenheiro Agrônomo Felipe Gomes, que atua em Pouso Redonso sugeriu que o
CONSAGRI empreenda um SITE na internet para a promoção da agropecuária do Alto
Vale do Itajaí, que sirva inclusive para comercialização dos produtos disponíveis.
Marcondes Uhlmann, de Ibirama em sua manifestação destacou inicialmente a falta de
técnicos a campo, especialmente para orientar e acompanhar os produtores nas suas
atividades, sigere que haja uma atenção diferenciada, buscando como exemplo o que
acontece na fumicultura e outras atividades desenvolvidas no sistema integrado.
Comentou que esteve recentemente participando de um evento em Presidente Nereu,
onde discutiu-se a Lei TRAF (Turismo Rural na Agricultura Familiar), entendendo ser
uma legislação que contribui com o desenvolvimento sustentável do meio rural, no
entanto acredita que devam existir mais ações no sentido do estímulo e fiscalização com
relação a emissão de nota de produtor rural. Por fim, comentou o trabalho realizado em
Ibirama, no sentido de melhorar este item, e que no início os resultados foram bastante
satisfatórios, mas que há a necessidade de novas ações para manter esta dinâmica. O
secretário Diomir, novamente se manifestou, agora reforçando a idéia de que o
CONSAGRI deve também agis no sentido de estimular a apoiar iniciativas que
contribuam com uma “agricultura mais limpa” referindo-se a necessidade de produzir-se
alimentos com menor carga de agrotóxicos e fertilizantes sintéticos. Zenir Boing,
Gerente de Agricultura da SDR de Ituporanga falou da necessidade de o CONSAGRI e
demais parceiros atuarem mais como força política regional, buscando a intervenção e
apoio dos órgãos de estado que possam contribuir com as metas ee objetivos do
CONSAGRI. Ereno Marchi disse que como se vê diariamente nos noticiários, o Brasil
tem um potencial enorme para se tornar referência mundial na produção agropecuária, o
que é referendado inclusive pela ONU, disse que isso representa uma grande
oportunidade para o Brasil tornar-se realmente o “Seleiro do Mundo”. Afirmou,
trazendo para o cenário local, que devemos ter foco e planejamento dentro de uma visão
regionalizada. Destacou também as dificuldades para o trabalhos das prefeituras, mas
afirmou que devemos ser perseverantes e não desistir diante dos obstáculos que se
apresentam diariamente. A necessidade de ações para a melhoria contínua na questão da
emissão de notas de produtor foi novamente reforçada pelo secretário Bibi, de
Presidente Getúlio. O Secretário de Agricultura de Agrolândia, Sr. Adão Sebastião de
Jesus ressaltou a necessidade de se atuar fortemente na criação de oportunidades aos
jovens, pois nossos agricultores estão envelhecendo e é preocupante a sucessão na
Agricultura Familiar. Entende que se forem apresentadas aos jovens atividades
agropecuárias rentáveis, com tecnologias modernas e trabalho mais humanizado,

garantindo-se acesso às comodidades e modernidades da cidade, pode-se ter um efeito
na contenção do êxodo rural. Genésio Lunelli, Secretário de Agricultura do município
de José Boiteux, em sua fala resgatou a necessidade de os secretários, de fato, tomarem
atitudes de firme posicionamento e altivez, com foco e determinação, para obter o
reconhecimento e apoio da gestor municipal, para o desenvolvimento de suas ações.
Concluídas as intervenções, o Secretário Martinho, coordenador do fórum, teceu
algumas considerações sobre sua avaliação dos trabalhos, dizendo ter sido um ano
bastante produtivo, apesar de alguns dificultadores como enchente, copa do mundo e
eleições, porém sente-se satisfeito com a atuação do CONSAGRI. Reforçou a
necessidade de o CONSAGRI assumir um posicionamento mais político, no sentido de
intervir coletivamente junto aos organismos de estado e o setor político de maneira a
ampliar as possibilidades de conquistas de recursos e apoios para as ações municipais.
Disse da necessidade de uma articulação institucional regional cada vez mais maior e
comprometida com o futuro. Ato contínuo abriu a palavra para as manifestações finais,
onde vários secretários manifestaram-se no sentido de agradecer a acolhida, parabenizar
o trabalho realizado e desejar felicidades nas festas de fim de ano. Com nada mais
havendo a tratar, o coordenador deu por encerrados os trabalhos e convidou a todos para
o almoço de confraternização, determinando a mim, Edson Luis Fronza para que
lavrasse a presente ata.

