
 

 

MOÇÃO DE APLAUSOS N°006/2021 

 

RECONHECIMENTO E PARABENIZAÇÃO À EMPRESA                              
CATARINENSE DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E 
EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA – EPAGRI, 
PELOS 30 ANOS DE ATIVIDADES E SERVIÇOS 
PRESTADOS EM SANTA CATARINA. 

 

A vereadora MARELI GONÇALVES, na forma regimental, submete á 
apreciação do Plenário desta Casa Legislativa e requer que após aprovação, 
seja encaminhada e entregue à Empresa Catarinense de Pesquisa 
Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – Epagri, representada pelo 
Gerente Regional Jonatan Galio, esta MOÇÃO com o seguinte teor: 

A Câmara Municipal de Frei Rogério parabeniza à Empresa 
Catarinense de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – 
Epagri, pelos 30 anos de atividades e serviços prestados em Santa Catarina. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

No dia 20 de novembro de 2021 a Epagri completa 30 anos de 
atividades e serviços prestados em Santa Catarina. 

Onde quer que se esteja em Santa Catarina, é possível encontrar a 
Epagri. Está distribuída por todas as regiões do estado, com profissionais que 
trabalham para apoiar o desenvolvimento sustentável das cadeias agrícolas de 
cada região, valorizando as vocações do povo. 

Na área de pesquisa, tem 9 estações experimentais e 4 centros 
especializados. 

Na extensão rural, são 13 centros de treinamento e 16 gerências 
regionais que coordenam o trabalho das equipes presentes em todos os 
municípios de Santa Catarina. 

O Município de Frei Rogério integra a Regional de Videira, que conta 
com estação experimental em conjunto com Caçador, com um Centro de 
Treinamento (CETREVI) e 19 escritórios distribuídos nos municípios da região 
(Arroio Trinta, Caçador, Calmon, Curitibanos, Fraiburgo, Frei Rogério, Iomerê, 
Lebon Régis, Macieira, Matos Costa, Pinheiro Preto, Ponte Alta do Norte, Rio  

 



 

 

das Antas, Salto Veloso, Santa Cecília, São Cristóvão do Sul, 
Tangará, Timbó Grande e Videira). 

A Gerência Regional de Videira - GRV tem como Gestor/Gerente 
Regional, o engenheiro agrônomo Jonatan Galio e está localizada na Rua João 
Zardo,1660, Bairro Campo Experimental, telefone (49) 35335600, e-mail 
grv@epagri.sc.gov.br. 

Em Frei Rogério a Epagri está representada pelo escritório local, 
situado na Rua Antônio Joaquim Palhano, nº 31, no centro da cidade. O 
escritório conta com dois profissionais: Adriana Francisco, Engenheira 
Agrônoma; Élcio Pedrão, Tecnólogo em Gestão Ambiental. 

A Epagri é uma empresa pública, vinculada ao Governo do Estado 
de Santa Catarina por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e 
do Desenvolvimento Rural. 

A criação da Empresa, em 1991, uniu os trabalhos de pesquisa e 
extensão rural e pesqueira em Santa Catarina, somando décadas de 
experiência em diferentes áreas e fortalecendo ainda mais o setor. Ou seja, a 
Epagri é fruto de uma fusão histórica de outras empresas (Acaresc, Empasc, 
Acarpesc, Instituto de Apicultura de Santa Catarina, Incepa) que fazem parte 
da vida dos agricultores catarinenses há 60 anos. Na junção destas empresas 
surgiu a Epagri para se adequar a nova realidade econômica e, desde então, 
tem feito um trabalho com alto grau de capacidade e excelência, graças a seu 
quadro de funcionários. 

A Epagri atua de forma integrada com os demais órgãos do serviço 
público estadual e federal e pode ser considerada a melhor empresa de 
pesquisa agropecuária e pesqueira do Brasil. 

Pode-se dizer que a Epagri é uma referência, e nada seria possível 
sem os funcionários qualificados. Seu comprometimento e vontade de servir à 
sociedade, assim como o trabalho de seus ex-funcionários, faz com que a 
empresa seja um modelo perfeito, descobrindo tecnologias, criando 
oportunidades de renda, valorizando jovens e mulheres. A Epagri busca 
aumentar a produtividade das lavouras e criações, reduzir os custos, expandir 
em novas áreas de produção e agregação de valor, e isso acontece quando os 
agricultores adotam as tecnologias e os cultivares desenvolvidos e difundidos 
pela Epagri. 

Por tudo o que a Epagri representa, por todas as atividades 
exercidas, pelo retorno econômico a sociedade e, acima de tudo, dos 
benefícios proporcionados pela empresa e pelo trabalho de equipe que abraça 
todo o Estado. Venho por meio desta moção, pedir o apoio de todos os colegas 
vereadores e o seu voto pela aprovação do presente documento. 
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Câmara Municipal de Frei Rogério, 14 de dezembro de 2021. 

 

MARELI GONÇALVES 

Vereadora 

Com apoio: 

ELZAMI MIWA ONAKA 

Vereadora 

JULIO CESAR FACHIN 

Vereador 

LUIZ CARLOS DA FONSECA 

Vereador 

EDSON MACIEL CARVALHO 

Vereador 

ALUIR DE LIMA 

Vereador 

ELIANE MAXIMIANO MAZZUCO 

Vereadora 

GELSON RIBEIRO LEMES 

Vereador 

JOSÉ RICARDO 

Vereador 


