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INTERHIUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DA PRODUQKO E -
COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS - COINTER

No dia doze (12) do més de dezembro do ano de dois mii e quatorze, as
nove (9) horas da manhé, no Paviihéo N50 Permanente (PNP) na Ceasa
Noroeste, situado :2» Rodovia Conego Joéo Guilherme s/n — Bairro Maria das
Gragas — Colatina/ES, realizou-se a Assernbléia Geral do Consorcio Pdblico
intermunicipal para 0 Fortalecimento da Produgéo e Comercializagéio de
Produtos Hortigranjeiros — COiNTER. Pauta: I — Abertura; ll —— Leitura e
aprovagéo da Ata do reuniéo anterior realizada em 28/G5/2014; Ill -
Comunicagfies Gerais; IV — Leitura e Votagéo da seguinte ordem do dia V —
Encerramento. I) Abertura: Foi composta a mesa e em seguida iniciou-se a
fala dos componentes com a saudagéo do Presidente do COINTER, Prefeito
de Colatina Sr.Leonardo Deptulski, dando boas vindas a todos e destacou o
fortalecirnento do Consorcio pelos municipios para atendimento a ‘coda a
cadeia produtiva rural destes, comunicou a todos que a Sr.Marcileia
Erdmann Gerente de Projetos do COINTER estaré deixando o cargo no dia
31/12/2014. Em seguida passou a palavra para o Sr.Carmo Robilotta Zeitune
Diretor Técnico operacional da CEASA/ES que cumprimentou a todos e
falou sobre 0 Convénio de Cooperagfio Técnico/Operacionai Financeira e
Administrative que ceiebram entre si a Ceasa/ES e 0 COINTER o contrato
com vencimento em 31/12/2014 foi feito um aditivo por mais seis (6)
meses; enquanto se discute com a nova equipe de governo como seré a
continuagéo do trabaiho na Ceasa noroeste. Em seguida, passou a palavra
para o Sr.Marcos Sevenno Guerra vice-presidente do COINTER e prefeito de
S50 Roque do Canafi que deu boas vindas a todos os prefeitos e secretérios
presentes e falou da inadimpléncia dos municipios. Em seguida procedeu-se
a leitura, discusséo e aprovagfio da ata da reuniéo anterior. Item 01 -
Apreciagfio da Prestaqfio de Contas das agfies desenvolvidas pela Ceasa
Noroeste no periodo de Janeiro a Agosto de 2014: Marciiéia Erdmann
Gerente do COINTER explicou a auséncia do Sr. Nildernar Antonio Botti
contador que dé supofle ao COINTER. Logo a seguir, falou sobre as receitas
e despesas do consorcio, e que apenas seis (6) rnunicipios fizeram 0
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coritrato de rateio em 2014. Disse tarnbém que o consorcio esta' com urn
saldo de RS 50000.00 (cinouenta mii reais) e que, se os municipios
adimplentes acertarem as ultimas parceias de 2014 tudo indica que 0 ano
seré fechado corn urn saldo de R$100.000,0. Item 02 — Apreciagio da
Prestagfio de Contas das agoes desenvolvidas e metas alcangadas no ano
de 2014: O Sr.Leonardo Deptulski presidents do COINTER apresentou
reiatorio das agiies desenvolvidas em parceria com a Ceasa/ES, das metas
aicangadas no ano de 2014, sendo aprovadas por unanimidade pela
assernbléia presente. Sugeriu para 2015 que permanega o valor de R5
1500,00 mensal aos municipios consorciados, sendo a decisao aprovada
por todos. item 3 — Apreciagfio dos dados estatisticos da Ceasa Noroeste:
Sr.Marcos Antonio Magnago Gerente Geral das Unidades Regionais da
CEASA/ES falou sobre os dados estatisticos da Ceasa Noroeste, concluindo
que haja, em 2014, um acréscimo real de mais de 200% na cornerciaiizagao,
se cornparado ao ano de 2013. Faiou tarnbém da irnporténcia do programa
de informética Detec Web onde os pregos séo lanqados diariamente no
sistema. Ainda. comentou a respeito da TV que esté instalada na pedra
(PNP) que esta sendo usada para informar aos produtores dos pregos de
comercializagao nos estados da federagao em comparagao a regiao sudeste
(S50 Pauio, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espirito Santo) com o total apoio
da equipe do estatistica da Ceasa/ES. Item 4 — Relatério da situagao da
celebragfio do Confrato de Rateio 2014 com os entes consorciados:
Marclléia Erdmann Gerente do Projeto Ceasa Noroeste falou que apenas 6
(seis) municipios estao adirnplentes corn 0 COINTER. O presidente do
COINTER advertiu a todos que a partir de janeiro de 2015 o municipio que
estiver inadimpiente devera procurar a diregao para negociar junto a
diretoria do consorcio 0 mais breve possivel num prazo estabelecido de 6
(seis) meses. Se assim nao o proceder seré cobrado uma taxa do produtor
bem corno do municipio para comercializar seus produtos dentro da Ceasa
noroeste. Falou também da possibilidade de se fazer a contratagao do um
profisslonal capaz de fazer visitas junto aos prefeitos e secretaries aos
municipios consorciados e néo consorciados como no caso de Linhares que
néo fa: parte do consorcio, mas tem comprador neste mercado a firn de
mostrar importancia de fazer parte do COINTER. O Secretério de
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Mantenopolis lair Neves disse que o Sr.0nofre Teixeira Orientador de
Mercado da CEASA/ES é a pessoa indicada para tal fungao. 0 prefeito Paulo
Cezar Coradini do municipio do Governador Lindemberg, falou que ficou
surpreso com os dados apresentados pelo municipio e desde ia afirmou que
vai procurar a gerencia do COINTER para negociar a divida e coiocar em dia
as mensaiidades e disse entender a importancia do consorcio para o
municipio. O secretario de agriculture de Baixo Guandu disse estar surpreso
com a inadimpiéncia de seu municipio e falou que vai conversar com o
prefeito pedindo uma solucao. Jair Neves, secretario de agricultura de
Mantenopolis, disse que conversou corn 0 prefeito, mas nao obteve uma
confirmacao por parte do mesmo para continuar no consorcio afirmou que
sabe da importancia relevante que possui a Ceasa Noroeste para os
produtores de seu municipio, mencionou a visita do Coordenador do
COINTER Ricardo Luiz Prerti que foi ao seu rnunicipio para conversar corn
0 prefeito. O presidents do C0iNTER pede a Sr. Marciiéia Erdmann que
entre em contato com todos os municipios inadimpientes para negociar as
dividas. Item 5 — Apreciar e Deliberar acerca da cobranga do Termo de Use
Consentido - Comerciantes individuais: Ricardo Luiz Pretti falou sobre O
contrato Termo de Uso Consentido (TCU) é um contrato que é usado para
produtores individuais que vendem produtos na pedra que nao sao colhidos
na regiao, produtos que vem de outros estados que segundo 0 regulamento
de mercado do COINTER nao sao permitidos a venda na pedra, somente nas
lojas. Carmo explicou que esse contrato é usado no mercado da CEASA/ES.
No contrato é cobracio uma taxa do produtor que faz esse comércio na
pedra. Leonardo diz que o contrato de TCU foi redigido para a Ceasa
Noroeste, ele mostra o modelo do contrato para todos e ressalta a
importancia dos lojistas para a Ceasa Noroeste e pergunta se 05 lojistas
presentes tam alguma coisa pra dizer a respeito do assunto para que nao
haja conflito entre eles, n50 havendo opiniao contraria, 0 contrato seré
feito a partir de 2015 aprovado por todos e tera validade até que seja feita
iicitagéo dos boxes. Nivaido Monteiro pergunta por que seré cobrada uma
taxa do produtor ficar na pedra se o municipio ja paga pra o mesmo?
Marciléia expiica que o TUC sera' feito apenas para o produtor que traz
produtos que nao sfio produzidos na regiao, pois 0 Regulamento de
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Mercado nao permite essa pratica de comerciaiizagao. Manfredo Kruger
Secretario de Agricultura de Santa Maria de Jetiba falou que "nao se pode
perder o foco que é o produtor rurai” disse que orienta os produtores de
sua regiao sobre 0 risco que eles estao correndo de transportar produtos
que nao sejam oriundos da regiéo sem nota fiscal‘ Item 6 - Eleigfio para
Presidente do COINTER para mandato de dois anos (2015-2016). Leonardo
Deptulski seguindo 0 Estatuto Social do COINTER Capituio 1- Art.10 Do
Representante Legal pediu que a eleicao para Presidente do COINTER que
vence em 31/12/2014 fosse prorrogado até 30/06/2015, sendo a
prorrogacao aprovada por unanimidade. E que, em Junho de 2015 realize-
se uma nova Assembléia para que se possa eleger a nova diretoria do
COiNTER com mandato para dois anos como diz no estatuto. item 7 —
Outros assuntos: Leonardo Deptuiski falou que ja' esta conciuida a
transformagao do Consorcio para Poblico e de direito Pdbiico. Agradeceu a
Marciléia pelo servico prestado ao consorcio durante o tempo em que eia
esteve presente na gerencia e deseja ha eia muito sucesso em seu novo
emprego, passou a paiavra para os prefeitos presentes para suas saudacoes
finais. N50 havendo mais assuntos a tratar, o presidente agradeceu a
presence de todos e reforcou a importancia de unir forcas e declarou
encerrada a reuniao as 11 horas e 45 minutos e eu, Marciiéia Erdmann —
Gerente do Projeto Ceasa Noroeste lavrei a presente Ata que depois de
aprovada, sera assinada por Leonardo Deptuiski — Presidente do COINTER,
Ricardo Pretti — Coordenador da Camara Setorial da Ceasa Noroeste, e por
mim Marciléia Erdma9r:|7— Gerente do Projeto Ceasa Noroeste.

Leonardo Deptuiski — Qre§i_denr.e do COINTER
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Ricardo Luiz Pretti — Coortfénador da Cémara Setorial

Ceasa Noroeste 5

Marciléia Erdmann — Gerente do Projeto Ceasa Noroeste
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