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Local & Data
Data: 24 de fevereiro de 2014.
Local: Parque de Exposições Assis Brasil
Esteio – RS
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Agenda


Assuntos para o decorrer do ano:
Livro
Convênios
Projetos
Viagem técnica
Seminário - FAMURS
Encontro Citeanos
Propostas aos Candidatos



Assuntos Gerais
Recuperação do CITE 120
Novos CITEs
Propriedade Citeana de Ponta

Assuntos:

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro, a FEDERACITE realiza sua primeira reunião do ano
de 2014. Conforme a pauta prevista alguns assuntos deverão ter prioridade no decorrer do ano. O
primeiro foi referente ao próximo livro que será lançado na Expointer e seguirá mesma linha dos
anteriores “Experiências Bem Sucedidas e Como Chegar Lá III”. Para aprimorar a relação da
EMATER/RS com a FEDERACITE, algumas propostas foram trabalhadas como: que as duas
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entidades designem formalmente um representante para atuar junto ao Termo de Cooperação
Técnica; que seja elaborado um Plano de Trabalho, estabelecendo ações conjuntas, de caráter
local, regional e estadual; que se designem representantes regionais para estabelecer a relação
de trabalho conjunto. Algumas ações poderão ser desenvolvidas, sem prejuízo daquelas já
consagradas, como a retomada dos encontros anuais entre EMATER/RS e FEDERACITE, a partir
de uma prévia articulação interna, em cada uma das entidades, visando garantir uma participação
efetiva. Promover a realização anual de eventos técnicos regionais em propriedades de citeanos,
aberto aos produtores em geral, contando com a organização da EMATER/RS; Incentivar o
intercâmbio e integração entre os cites que tenham certa proximidade e ou afinidade nos sistemas
produtivos. A próxima Expointer poderá ser o marco para uma maior aproximação entre as
entidades. Para dar andamento ao que visa o Convenio com a Emater será agendada uma visita
ao Diretor Técnico Gervásio Paulus. A FEDERACITE vai apresentar sugestões para todos os
candidatos ao governo do RS. Estas sugestões serão submetidas ao Conselho de
Representantes na FENASUL. Para a próxima reunião os membros da Diretoria deverão trazer as
suas sugestões por escrito para discussão. Carlos salienta que as sugestões fiquem ou priorizem
o campo da cooperação. Martha deu um exemplo: recolher os resíduos dos medicamentos
veterinários semelhante ao que é feito na coleta das embalagens dos insumos da lavoura. A partir
da informação do Simm sobre o trabalho que o CITE 120 está realizando, Roberto Leitão sugeriu
que a iniciativa fosse estimulada pela FEDERACITE para que os demais, e ela própria, fizessem o
mesmo. Seria uma cartilha com densidade de conteúdos baseada no modelo apresentado pelo
CITE 95 quando da sua participação no CTE DO ANO-2013. Três reuniões itinerantes da Diretoria
acontecerão em 2014, sendo a primeira em 21 de março na Cabanha Santa Lucia, em André da
Rocha onde a diretoria fará a entrega do certificado de propriedade CITEANA DE PONTA- 2013
durante a reunião do CITE 120. A reunião da diretoria da acontecerá no final do dia em local a ser
definido e informado em data próxima. Para esta reunião serão convidados os prefeitos dos
municípios da região para uma breve apresentação da FEDERACITE e a proposição desta de
parcerias com os municípios em projetos como o programa de Melhoramento e Conservação de
campos Nativos no RS e a criação de novos Cites. Para as demais reuniões itinerantes a diretoria
aguarda definição de data dos Cites 27 e 95 que tem em seus sócios as propriedades que
receberão certificado referente a 2013. Tendo como dia 21 de março a próxima reunião de
diretoria juntamente ao CITE 120, na Cabanha Santa Lucia, encerro esta ata.
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