
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO REGIONAL
MEMÓRIA DA REUNIÃO

                                           Comissão Setorial Programa de Desenvolvimento Agropecuário do Vale do Taquari

Data: 16/08/2011

Com a participação dos membros conforme lista de presenças anexa, procedeu-se a reunião.

Os pontos a serem destacadas são:

- Inicialmente o senhor Derli Bonine fez a leitura da ata da última reunião do dia 7 de julho e solicitou que quando do envio da ata aos 
membros da comissão fosse anexada cópia da lista de presenças;

- Na sequência o senhor Marcos Turatti realizou leitura do Convênio da Galícia com alguns apontamentos. Durante esta breve leitura foram 
levantadas diversas obrigações do Codevat no Convênio, onde a secretária do Codevat Cíntia Agostini comentou que hoje o Codevat não 
tem condições e estrutura para assumir tantos compromissos. Após a leitura, o senhor Ardêmio Heineck fez um breve relato sobre a 
caminhada do leite no Vale do Taquari desde os primeiros fóruns de discussões que foram montados devido as necessidaes do Vale. O 
senhor Ardêmio ainda relatou sobre todo o processo do Convênio com a Galícia, a questão da compra de sêmen e a contrapartida da 
Galícia no Convênio. Além disso falou sobre o trabalho da Univates, sobre os recursos da Consulta Popular para auxiliar neste processo de 
desenvolvimento da cadeia leiteira no Vale e temas mais atuais como o registro do Vale dos Lácteos e a formação de uma Associação 
regional.

- Quanto a Univates, em julho de 2010 a Univates deixou de fazer parte do Programa Leite, acreditando que o programa deveria andar por 
conta própria. O senhor Marcos Turatti comentou que a Univates saiu em função da condução do processo, pois não houve troca/repasse de 
tecnologia por parte da Galícia, além dos fatores já citados.

- Ainda foram comentadas as questões de projetos para erradicação da brucelose e tuberculose - programas de sanidade animal. 

- O senhor Ardêmio ainda falou sobre a criação de uma nova associação autônoma, formada  pelos municípios, agroindústrias, Univates, 
fornecedores, entre outros. A senhora Liane Brackman do STR de Teutônia, comentou que muitos produtores nunca ouviram falar sobre o 
Codevat, e apesar de discutirem sobre a questão genética, não tinham a percepção deste contexto. Além disso o Vale tem  muitos pontos 
positivos e coisas boas, sendo importante a visita a Galícia, mas deve-se lembrar das coisas boas que o Vale possui e outros fornecedores 
que utiliza. Deve-se analisar até que ponto uma nova associação irá agregar o processo. Além disso as cooperativas devem ser ouvidas e 
chamadas para discussão.

- Após discussão chegou-se ao consenso de deixar o Convênio  do jeito que está até a data do seu término, não renovando. Não há como 
cobrar o que não foi feito por parte da Galícia, pois muito do que estava proposto como contrapartida também não foi realizado. Deve-se 
ainda pensar nesta construção de uma nova associação ou de utilizar a atual estrutura do Codevat. 

- O senhor João de Oliveira Sampaio da Emater sugere que os diversos temas devem ser tratados em reuiões diferentes e após trazer para 
uma reunião geral e os temas serem discutidos nos GTs

- Desta forma no próximo mês de setembro ficam marcadas as reuniões para discussão dos grupos de trabalho específicos para cada tema, 
sendo no dia 16/09 reunião do GT do leite, onde o senhor Marcos e o senhor Ardêmio farão duas apresentações sobre duas propostas de 
criação de uma associação para a Região e no dia 13/09 reunião do GT da suinocultura. No dia 14/10 fica marcada reunião geral da 
Comissão na Univates.
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