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Iniciada a reunião do grupo de trabalho que discute e aprofunda o tema da indicação de 
procedência para a cadeia leiteira do Vale do Taquari, Cíntia Agostini, trouxe à discussão 
tema que foi antecipado com o coordenador da Comissão, Derli Bonine, e que merece um 
olhar deste grupo.
Estamos nos aproximando do período eleitoral nos municípios, e tivemos muitas alterações 
de secretários de agricultura. O período requer uma atenção especial, já que o envolvimento 
pode ser prejudicado por interesses dispersos. Assim, a sugestão é de que, como este é um 
processo de médio e longo prazo,  e  que deve  iniciar  com o apoio  de todos os  atores 
envolvidos, aguarde-se para o final do período eleitoral, para levar à discussão do grande  
grupo o tema da indicação de procedência.
Os membros do grupo de trabalho concordam e reafirmam que aguardar alguns meses não 
será prejudicial a esse processo, que merece um amadurecimento e envolvimento de todos.
Assim, o grupo trabalhará internamente para se qualificar e retomar o tema após as eleições 
de outubro.  Enquanto isso será feito  um cronograma de apresentações e debates para 
qualificação do tema entre os membros do grupo de trabalho. Fica assim definido:

− 17/07  –  apresentação  da  Cooperativa  Languirú  a  respeito  do  seu  programa  de 
controle e monitoramento leiteiro;

− 21/08 – apresentação da Emater sobre seus processos de certificação;
− sugestão que em setembro ocorra uma apresentação da Cooperativa Cosuel  nas 

mesmas condições da apresentação da Cooperativa Languirú;
− sugestão que no mês de outubro ocorra uma apresentação da Embrapa sobre seus 

processos de certificação.

A  referida  dinâmica  de  apresentações  qualificará  e  embasará  o  debate  a  respeito  da 
Indicação Geográfica da Cadeia Leiteira do Vale do Taquari.
A próxima reunião, programada para dia 17/05, terá alteração de pauta. Serão convidados 
todos  os  membros  da  Comissão  do  Agronegócio,  para  discutir  o  encaminhamento  de 
projetos para a Consulta Popular – Participação Popular e Cidadã – Orçamento 2013.


