PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO REGIONAL
MEMÓRIA DA REUNIÃO
Comissão Setorial Programa de Desenvolvimento Agropecuário do Vale do Taquari
Data: 07/07/2011
Com a participação dos membros conforme lista de presenças específica, procedeu-se a reunião.
Os pontos a serem destacadas são:
- Foram levantados os aspectos de todos os grupos que compuseram o Repensando o Agro, onde a proposta é de que esse seja o
momento de retomarmos as atividades dos grupos, fortalecermos o Programa e encaminharmos o planejamento das atividades.
- De que as comissões não devem e não deverão trabalhar com ações de forma isolada e de que a proposta seja de que tenhamos um
Programa Regional do Agro, baseado na construção do Planejamento Estratégico Regional. Assim, é fundamental que as comissões se
reúnam e trabalhem de forma integrada.
- A partir de contatos e levantamentos feitos pela Secretaria do CODEVAT identificou-se que várias dos Grupos do Repensando não se
reunem desde 2008, alguns inclusive 2007. De que as pessoas que estão listadas e recebendo nossas informações e sendo chamadas para
as reuniões não se identificam no grupo, inclusive nos informando que, depois que o grupo acabou enfocando basicamente a questão do
programa do leite, os outros foram se esvaziando.
- Ainda, o grupo discutiu alguns aspectos dos projetos até agora apresentados no processo de Participação Popular e Cidadã, enfatizando
que um projeto muito importante é o de Sanidade Animal: Controle de Tuberculose e Brucelose, onde este deve ser defendido na votação,
mas que deve ser entendido qual poderá ser a participação do Estado no processo. O projeto existe, deve ser ampliado e conta com a
participação do Governo Federal, Estado, Municípios e Proprietário. Os outros projetos devem ser pensados e tratados com clareza, por
exemplo, trabalhar com o fomento a cadeia leiteira deve partir do princípio da sanidade. Que o projeto de composteiras para tratamento dos
resíduos de suínos também é um projeto que deve ser discutido e levado adiante no Vale. Além deste, o da Fruticultura é projeto
fundamental para a região alta do Vale.
- Na sequência, discutiu-se com mais cuidado a situação atual do Programa dos Lácteos. O grupo deve pensar as condições do Convênio
da Galícia, da proposta anterior de Associação que estava sendo gestada, mas não confirmada, entre outros itens do Programa. Para a
próxima reunião será trazido o Convênio e as pessoas envolvidas no processo, Ardêmio e Marcos, para tratar do tema. As questões devem
ser pensadas a partir da participação produtiva, das partes envolvidas, de que o processo deve ser retomada e feito um plano de trabalho,
identificando todas as questões envolvidas.
- Após isso, o grupo discutiu a retomada de todos os grupos ou somente de alguns, com a possibilidade de inicialmente focar em alguns
para então, com o tempo retomar outros. Inclusive a possibilidade de se fazer um seminário que irá reconstruir alguns trabalhos. Todos os
grupos sempre serão chamados e com o tempo identificados e retomados, mas alguns terão enfoque maior no início do processo.
Por fim, na próxima reunião, no dia 16/08, às 14 horas, serão tratadas as seguintes questões:
- Leite: incumbidos Marcos, Martin, João, convidando ainda Ardêmio e Fernando, para buscar tudo que ocorreu até o momento e que deve
ser revisto, e trazer ao grupo. Será o tema principal da reunião.
- Suinocultura: Ricardo M, Pauo Steiner, serão convidados para informar ao grupo as condições atuais e possibilidades.
- Agroindústria: Nilo como coordenador fará relato dos trabalhos e possíveis encaminhamentos, já que esse é um grupo que se mantém
ativo.
Além disso, será convidada a Comissão Ambiental para fazer parte desta reunião. Também, será enviado o Planejamento Estratégico
Regional para todos os membros da Comissão do Agro.

