
 

 

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 06/2.021. 

 

Os Vereadores infra-assinados vem respeitosamente com amparo no 

artigo 99 e 100 do Regimento Interno, submeter ao Plenário da Câmara a 

seguinte MOÇÃO DE APLAUSO.  

 

  Concede a EPAGRI – Empresa de Pesquisa Agropecuária 

e Extensão Rural de Santa Catarina, essa Moção de Aplauso 

pelos 30 (trinta) anos da Empresa em nosso Estado.   

 

Piratuba, 14 de Dezembro de 2.021. 

 

 Altair de Azeredo                                     Celso José de Souza 

 

Dirceu Dalmagro                                       Evelásio Vieira 

 

Gelci Terezinha de Souza                        Luiz Carlos Gomes 

 

Luiz Henrique da Silva                              Mareci Stempcosqui 

 

 

Marli U. Buselato 

 



 

 

Justificativa: 

     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.  

     Sua criação se deu em 1.990 quando foi decretado o fim da 

ACARESC, EMPASC, ACARPESC e o antigo Instituto de Apicultura 

(IASC) somando quase quatro décadas de experiência em 

diferentes áreas, constituindo assim, na segunda metade de 1.991, 

a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 

Catarina – EPAGRI. 

 A EPAGRI conta hoje com mais de 1680 funcionários que 

atuam na extensão e pesquisa em várias frentes como na produção 

de arroz, maçã, banana, tecnologias de conservação de solo, 

irrigação, cultivo mínimo e forrageiras. 

 Atua na área social com cursos para mulheres na produção e 

aproveitamento de alimentos, agroindústria artesanal, artesanato, 

embelezamento das propriedades, saneamento ambiental, entre 

outras atividades. 

 Trabalha ainda com jovens, motivando para que estes 

permaneçam no campo para produzir alimentos de qualidade.  

 Faz projetos de crédito rural com assistência técnica, 

desenvolve e implementa tecnologias ambientais. 

 É operadora e difusora dos Programas Governamentais 

(Estaduais e Federais). 

 É uma das protagonistas na produção de leite a base de 

pasto. 

 Enfim, as tecnologias da EPAGRI são utilizadas no mundo 

todo para sustentabilidade e produção de alimentos de qualidade.  
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