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Ricardo Alviggi Cimirro Superintendência  Federal  de 
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Paulo Rios Fernandes Superintendência  Federal  de 

Agricultura (UTRA Lajeado)
Oreno Ardêmio Heineck CIC – Vale do Taquari

Leandro Hoerle ASSEVALES

Derli Bonine Emater

Martin Wanderer Emater/Ascar

Liane Brackmann Str/Teutônia

Fernando Staggemeier Cooperativa Languirú

Marcos Turatti Univates

Simone Reichert Prefeitura Marques de Souza

Luiz Kaplan Cosuel

Renato Kreimeier Cooperativa Languirú

Cíntia Agostini Secretária Executiva do CODEVAT

Pauta: Apresentações  sobre  duas  propostas  de  criação  de  associação  para  a  Região, 
realizadas pelo Senhor Marcos Turatti e Ardêmio Heineck.

Deliberado:
Inicialmente  o senhor Bonine – Coordenador da Comissão deu as boas vinda aos membros 
participantes do GT do Leite. Em seguida, a senhora Liane Brackmann – Coordenadora 
Adjunta  da  Comissão  fez  a  leitura  da  ata  da  última  reunião  do  Grupo  Programa  de 
Desenvolvimento Agropecuário do Vale do Taquari e esta foi apreciada pelos membros com 
um  voto  discordante  do  Senhor  Ardêmio  Heineck,  pois  este  não  teve  o  mesmo 



entendimento que os demais sobre a proposta de pauta para esta reunião do GT do leite,  
discutida ao final da reunião do dia 14/08.  Após a leitura, o senhor Bonine comentou que  
como sendo a primeira reunião do GT do Leite é preciso, em um futuro breve, pensar e 
discutir sobre a coordenação do Grupo. Comentou ainda que sobre o encaminhamento da 
última  reunião  ficou  definido  que  seriam  discutidos  os  temas  referentes  a  criação  de 
Associações no Vale do Taquari,  onde o senhor Marcos Turatti  faria uma apresentação 
sobre associação para certificação e o senhor Ardêmio Heineck sobre uma associação com 
fins de articulação da cadeia leiteira. . O senhor Ardêmio comentou que não teve a mesma 
percepção  dos  demais  membros  em  relação  a  definição  de  pauta  para  esta  reunião,  
comentou ainda que achou que esta reunião seria para discutir sobre o Convênio da Galícia 
onde explanaria sobre o relatório do andamento do Convênio. O senhor Bonine comentou 
que na última reunião havia sido tomada a decisão de “deixar morrer” o convênio, onde o 
convênio não seria denunciado, mas sim deixa-lo como está até o seu encerramento, que 
será no próximo ano. A senhora Cíntia Agostini, secretária do Codevat, comentou que está 
decisão de deixar o Convênio do jeito que está até seu término, já foi levada para a reunião 
de Diretoria do Codevat e esta decisão foi homologada. O senhor Ardêmio comentou que a 
decisão de levar para a Diretoria do Codevat foi precipitada, pois o grupo desta Comissão 
ainda  não  tem  maturidade  e  conhecimento  suficiente  para  tomar  tal  decisão,  inclusive 
porque foi este Grupo do Leite (com as mesmas entidades, só que representadas por outras 
pessoas)  que aprovou o convênio com a Galícia/Espanha,  o  que foi  referendado numa 
grande reunião regional em 10 de julho de 2007.  No entanto, a senhora Cíntia salienta que 
esta foi uma decisão da Comissão e que consta em ata, enviada a todos. O senhor Bonine  
sugere que as cooperativas presentes na reunião opinem sobre o Convênio da Galícia. O 
senhor Renato Kreimeier, diretor da Cooperativa Languirú, comentou que referente a parte 
jurídica não pode opinar pois desconhece as obrigações das partes envolvidas. Falou ainda 
que a Galícia  se parece muito  com o Vale do Taquari  e  que apresenta  características 
semelhantes às nossas. Fez um trabalho importante de organização da sua cadeia, como 
estamos começando a fazer por aqui. Neste contexto acredita ser importante o projeto do 
leite. Deve-se olhar o projeto como um todo e pensar no fortalecimento da cadeia através da 
aplicação na prática, organizar a cadeia e pensar nos profissionais e produtores envolvidos 
no  processo.  Afirmou  ainda  que  a  Coop.  Languiru  é  parceira  do  projeto  resultante  do 
convênio com a Galícia desde o seu início. Finaliza afirmando ser importante um programa 
de desenvolvimento da cadeia leiteira no Vale, tenha ele os vínculos que tiver. O senhor 
Luiz Kaplan,  da Cosuel, comentou que a possibilidade da transferência de tecnologia foi o 
que  mais  chamou  a  atenção  e  acredita  que  deva-se  discutir  sobre  essa  transferência.  
Quanto às questões jurídicas, também não pode opinar. Sabe que várias situações e ideias 
foram utilizadas pela empresa através deste contato com a Galícia, transferindo knw how e 
tecnologia de lá para cá. Assim, ainda quanto à   tecnologia,  ela está   lá para  o Vale  
buscá-la.  A  Cosuel  também  junto  no  Projeto  desde  o  seu  início.  O  senhor  Ardêmio 
comentou que o Codevat não tem estrutura e condições para atender as questões jurídicas 
formalizadas no Convênio entre Galícia  e Codevat,  mas que o Convênio não pode ser 
deixado  de  lado.  Ainda  comentou  que  é  muito  importante  mostrar  para  o  Grupo  sua 
apresentação sobre os resultados do programa do leite no Vale do Taquari, pois é base 
para prosseguir com as discussões e colocar o grupo ao par destas questões. O senhor 
Bonine comentou que não há como operacionalizar o Convênio e que outra coisa seria 
manter o plano de trabalho, sem os vínculos com a Galícia. Ainda comentou que o Codevat 
realmente não tem estrutura e a Univates não quer. A senhora Liane Brackman, comentou 
que os 18 pontos já foram apresentados pelo senhor Ardêmio e que não há necessidade de 
reapresentar.  Comentou ainda que  para  os  produtores  o  caminho  é  determinado pelas 
Cooperativas.  Além  disso,  faltaram  parceiros  neste  processo,  visto  que  o  modelo  foi 
confundido com questões comerciais. Acredita que o melhor modelo deve ser colocado em 
prática, mas deve-se pensar em um modelo amplo e não só pensar em Galícia. Comentou 
ainda que qualquer discussão referente ao leite deva sempre pensar e incluir os produtores. 
Além disso, existem outras questões que envolvem e afetam a produção de leite no Vale, 
como a normativa 51 que devem ter toda a atenção do grupo. O senhor Leandro Hoerle da 



Assevales, comentou que se deve absorver e conhecer os diferentes modelos existentes, 
porém desenvolver modelos na região. O senhor Ardêmio comentou que todos estes itens 
devem ser pensados com base na fixação de um modelo. Acredita que isso possa ser feito  
através da associação, com base na interação com a Galícia. O senhor Bonine questionou 
sobre  a  governança do leite,  se  o  grupo tem condições para  isso,  se  é  possível  fazer 
mesmo sem operacionalizar o Convênio, ou deve-se pensar em uma associação? O senhor 
Nilo comentou sobre a participação de outras empresas, laticínios e produtores neste grupo.  
O senhor Bonine falou ainda que o convênio não tem governança via Codevat. Desta forma 
sugeriu  que  fosse  feito  via  Cooperativas  ou  CIC.  Assim,  foi  deliberado  que  o  senhor 
Ardêmio,  via  CIC-Vale  do Taquari  responderá  pelo  Convênio,  informalmente,  até  o  seu 
término.  O senhor Bonine comentou que para a próxima reunião deverá se pensar em 
buscar adesão de outros setores para a construção de um fórum de discussão e pensar em 
um planejamento macro.  Desta forma para a próxima reunião, o senhor Ardêmio fará uma 
breve  apresentação  de  no  máximo  30  minutos  sobre  os  18  pontos  e  resultados  e 
posteriormente será discutido as estratégias para o futuro da cadeia leiteira no Vale do 
Taquari.  O  material  deverá  ser  enviado  para  os  membros  antecipadamente.  A  próxima 
reunião do grupo ficou agendada para o dia 18 de novembro às 14 horas na Univates.


