Programa de Desenvolvimento Agropecuário do Vale do Taquari
Memória 01/2012

Data: 17/05/2012
Local: Sala 205/07 - UNIVATES
Horário: 15h

Representantes

Entidades Presentes

Paulo Rios Fernandes

Superintendência Federal de Agricultura (UTRA Lajeado)

Leandro Hoerle

ASSEVALES

Derli Bonine

Emater

Liane Brackmann

STR/Teutônia

Marcos Turatti

Univates

Cíntia Agostini

Secretária Executiva do CODEVAT

Mieheline Frizzo

UERGS

Rodrigo Zambron

BRF-Brasil Foods

Mauro F. Stein

Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR

Pauta: Com a participação dos membros citados acima, procedeu-se a reunião.
Primeiramente houve a apresentação dos membros, os senhores Mauro Stein –
Secretaria de Desenvolvimento Rural e Rodrigo Zambon – Brasil Foods também
apresentaram-se como novos integrantes desta comissão. Em seguida a Secretária
Executiva do Codevat, senhora Cíntia Agostini leu a ata do dia 18 de agosto de 2011, a qual
foi aprovada sem alterações.
Na sequência o senhor Derli Bonine e a senhora Cíntia Agostini explicaram como
acontecerá o Processo de Participação Popular e Cidadã 2012/2013 e a possibilidade de
que sejam propostos projetos e prioridades estratégicas pela Comissão Setorial do
Agronegócio.
Após discussões e considerações acerca dos temas, os membros da comissão
definiram como projetos e prioridades regionais, que serão levados para defesa na
Audiência Pública no dia 19/06/2012, os que seguem:
− Projeto Leite Gaúcho, para tal será destinado R$ 1.800.000,00 ao Vale do Taquari,
sendo este valor distribuído proporcionalmente ao número de produtores em cada
município, que estiverem devidamente cadastrados no site da Secretaria Estadual da
Agricultura, no ano de 2012.

− Irrigação, será destinado R$ 50.000,00 por município para construção de poços
artesianos comunitários, cisternas, capacitação, construção de açudes entre outros.
− Sanidade Animal para todos municípios do Vale do Taquari – Controle e Erradicação
da Tuberculose e Brucelose, como prioridade estratégica.
Estes projetos e prioridade serão encaminhados aos municípios para também estes
os defenderem junto às Assembleias Municipais.
Por fim, na próxima reunião a realizar-se no dia 26/07/2012 ás 14 horas, em local a
ser definido, serão tratados os seguintes temas:
− Pagamento de dívida do Estado com a CEEE;
− Energia elétrica como insumo na agroindústria;
− Assuntos Gerais.

