SÍNTESE DA REUNIÃO DO CONSAGRI
1º/02/2017 – 9 às 12h – Auditório da AMAVI
PAUTA

ENCAMINHAMENTOS

1. Promover a integração das ações O Secretário Executivo falou sobre os
públicas da agricultura com as ações objetivos do CONSAGRI, disse que havia
da AMAVI - CONSAGRI
um regulamento interno do qual seria
necessário eleger a Diretoria, porém a
eleição foi adiada devido ao número
insuficiente de representantes. Foi dito que
cada reunião terá como registro a lista de
presença e uma síntese dos assuntos
tratados e encaminhados e divulgadas de
imediato aos Prefeitos Municipais.
2. OUTROS ASSUNTOS
2.1. Eleição da diretoria do CONSAGRI

Adiada para a próxima reunião.

2.2. Assuntos sobre Nota Fiscal de
Produtor Rural:
 Sistema de dados;
 Prazo de digitação;
 Banco de dados setorial e de culturas;
 Capacitação de Técnicos Municipais,
dia 06/02/17.

O secretário apresentou o conteúdo dos
assuntos sobre nota fiscal aos
participantes, e pediu para que eles
intercedessem junto à administração
pública para não mudarem de técnico que
opera o convenio com unidade conveniada.

2.3. Plano de Trabalho - calendário de Ficou definido que as reuniões do
reuniões.
colegiado acontecerão a cada dois meses,
porém em fevereiro acontecerá uma
reunião extraordinária para a eleição da
Diretoria e definição dos dias das reuniões.
2.4. Apresentação de propostas de O Engenheiro Paulo expôs a importância
produção
de
morango/tomate
em da produção de tomate e morango sem
tecnologias avançadas.
agrotóxicos, em estufa e com clima
temperado. Visto a importância de fazer
visita técnica na cidade de Cunha, em São
Paulo, cuja visita estava prevista para dia
25, foi adiada. Os representantes dos
municípios irão definir quantas pessoas
participarão da visita técnica.

2.5. Apresentação do Prof. Alexandre Foi apresentado o projeto SUMA, que trata
Leripio sobre mercado para produtos com da comercialização de produtos da
identificação de procedência.
agricultura familiar. Demonstrou dados de
demanda como também a importância de
se produzir produtos de qualidade, de
procedência. O projeto será firmado um
acordo de cooperação regional e cada
representante de município indicará no
mínimo 10 agricultores, que serão
selecionados para a integração do projeto.
Este cadastro de produtor será entregue ao
funcionário Odenir, que entregará ao
engenheiro Osnei Molinari para dar início
ao projeto.
Obs. Faz parte integrante da presente síntese a lista de presença.

Rio do Sul, 1º de fevereiro de 2017.
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