FEDERACITE

Local & Data
Data: 22 de abril de 2014.
Local: Parque de Exposições Assis Brasil
Esteio – RS
Reunião: 42
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Carlos Roberto Simm
Pedro Herter
Álvaro Ribeiro
Martha Guazzelli
Luis Fernando Vieira
Willy Santarosa
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Rogério Auler
Henrique Orlandi
Delfino B. Barbosa
Luis Carlos Fetermann
Sergio Fonseca
Francisco Abascal

Agenda


Assuntos para o decorrer do ano:
Livro
Convênios
Projetos
Viagem técnica
Seminário - FAMURS
Propostas aos Candidatos
Encontro Citeanos
Assembleia Geral – Alteração no Estatuto
 Prestação de contas
 Relatório da diretoria
 Eleição



Assuntos Gerais:
Recuperação dos CITEs
Novos CITEs
Agenda:
 Propriedade Citeana de Ponta
 CITE DO ANO 2013
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Ricardo Dauth
Joal Azambuja Rosa
Aino Victor Jaques
Roberto Leitão
Fernando Rasmussen
Cristiane Garcia

FEDERACITE
Assuntos:
Aos vinte e dois de abril de dois mil e quatorze a FEDERACITE realiza mais uma reunião
ordinária para tratar da pauta acima. Avaliação dos temas que farão parte do XXII Livro
“Experiências Bem Sucedidas e Como Chegar Lá III”. Deverá ter destaque especial assuntos
técnicos o que atenderá a demanda dos citeanos e admiradores destas obras que são uma
tradição na história da federação. Os convênios com a Famurs e Emater terão efetiva função
após o encontro da FEDERACITE com estas entidades e nas ações que estão em andamento.
Para a reunião de junho convidaremos uma representação do Ministério da Agricultura no RS
para orientação nos programas que poderão ser aplicados nos CITEs. A viagem técnica será
tema do encontro dos citeanos e as propostas aos candidatos ao governo gaúcho serão
trabalhadas na próxima reunião de diretoria. Joal e Fernando farão a minuta com as propostas de
alterações necessárias no estatuto. Nos assuntos gerais foi comentada a boa aceitação do
“Citeano Independente” o que possibilitou a formalização de pessoas que simpatizam com o
movimento, mas não conseguem formar um grupo. Foi aprovada também a formação de “Cites
Temáticos”. Cada diretor deverá escolher um CITE e participar da reunião ordinária o que
oportunizará uma maior aproximação da diretoria e os citeanos. A Cristiane fará contato com
cada CITE para confirmar as atualizações de diretoria e dados para o site. Dia 30 de maio a
diretoria participará na Expotupã, da entrega do troféu de CITE DO ANO-2013 ao CITE 95 e da
Propriedade Citeana de Ponta, à Granja Alvorada – Inajá Prado de Oliveira. Para a Assembléia
Geral está prevista a participação do Juntos para Competir, Emater e Senar. A próxima eleição
que será realizada em final de agosto será tema também a ser tratado na ocasião. Outros
assuntos deverão ser tratados no dia 14 de maio no encontro de citeanos no Parque Assis Brasil
em Esteio. Na próxima semana será encaminhada aos citeanos a programação detalhada do
evento. Nada mais a tratar encerro esta ata.
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