FEDERACITE

Local & Data
Data: 25 de março de 2013.
Local: Parque de Exposições Assis Brasil
Esteio – RS
Reunião: 30
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Assuntos
Aos 25 dias do mês de março de dois mil e treze, na sede da FEDERACITE em Esteio,
aconteceu mais uma reunião de diretoria para tratar dos assuntos programados na agenda
acima. Ao iniciar os trabalhos o presidente solicitou a Cristiane que apresentasse a
correspondência recebida do escritório da SEAPA no Parque.. Para um melhor entendimento, foi
solicitado a presença do responsável pela notificação recebida. Estas pessoas deverão
comparecer na FEDERACITE no final da reunião. Atendendo convite da diretoria e especialmente
do vice-presidente Pedro Herter, participaram da reunião os representantes da COOPATER,
Cooperativa dos Profissionais da Assistência Técnica e Extensão Rural Ltda, a presidente Ana
Maria Annoni e Roger Pagel Soares. Para maior interação entre os presentes o presidente
solicitou a apresentação de todos e após Joal discorreu sobre os projetos e programas da
FEDERACITE. A seguir a presidente Ana Maria apresentou a Cooperativa que é formada por
antigos profissionais da Emater/RS que se uniram em 2008 e fundaram a Cooperativa dos
Profissionais de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Sul – COOPATER. São
associados em todo o Estado que formam uma equipe multidisciplinar, com técnicos agrícolas,
agrônomos e tecnólogos, dentre outros. Ele explica que a entidade é uma alternativa para que os
profissionais permaneçam no mercado de trabalho. A proposta é prestar assistência técnica e
extensão rural aos produtores rurais. Dentre outros parceiros da cooperativa estão Banco do
Brasil, Banrisul, Senar e MDA. Hoje, o grande parceiro é o Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul – SESCOOP/RS. A presidente da COOPATER,
Ana Maria Annoni, diz que um dos principais objetivos da entidade é buscar a melhoria da
qualidade de vida nas questões sociais, econômicas e ambientais. Nesse contexto, as parcerias e
convênios são fundamentais para desenvolver o trabalho. Maiores informações sobre a
COOPATER estão no site www.coopater.com.br. Quanto ao site da FEDERACITE, algumas
modificações e adaptações se fazem necessárias, mas foi elogiado e considerado um bom
trabalho da Cristiane. Para a Fenasul foi definida a data de 16 de maio como “Dia do Citeano” e
assuntos como situação de Controle do Carrapato e Código Florestal serão trabalhados nesta
data. Tão logo estejam definidos os palestrantes, serão amplamente divulgados. Nos assuntos
gerais, Zeca convidou a diretoria para participar da reunião do CITE 110 na propriedade de
Roberto Quadros no dia 16 de abril. Atendendo a convite da diretoria tivemos a participação de
Vitor Marins Mendonça, setor de locações e contratos e Marcio Muller, coordenador de serviços
urbanos representantes da Secretaria da Agricultura, no Parque de Assis Brasil. Na oportunidade
houve o consenso com relação às modificações e adequações necessárias na estrutura do prédio
da FEDERACITE, bem com a tramitação necessária para atualizar a documentação da federação
perante a prefeitura de Esteio. Willy e Henrique deverão dar o suporte técnico para atender de
imediato as solicitações. Nada mais a tratar encerro a presente ata confirmando a data de 29 de
abril como próxima reunião de diretoria.
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