FEDERACITE

Local & Data
Data: 24 de junho de 2013.

Local:

Parque de Exposições Assis Brasil
Esteio – RS

Reunião: 33

Participantes – DIRETORIA DA FEDERACITE
X

Carlos Roberto Simm
Pedro Herter
Álvaro Ribeiro
Martha Guazzelli
Luis Fernando Vieira
Willy Santarosa

X

X
X
X
X

Rogério Auler
Henrique Orlandi
Delfino B. Barbosa
Luis Carlos Fetermann
Sergio Fonseca
Francisco Abascal

Participante - Convidado
X

CITE 27 – José Carlos Paiva Severo

Agenda





Novo Site
Situação do Prédio
Câmaras Setoriais
Expointer 2013
 Cite do ano
 BPA
 Propriedades Citeanas de Ponta
 XXIº Livro da Federacite
 Agenda do produtor
 Locação do Auditório

FEDERACITE

X
X

X

Ricardo Dauth
Joal Azambuja Rosa
Aino Victor Jaques
Roberto Leitão
Fernando Rasmussen
Cristiane Garcia

FEDERACITE
Assuntos

Aos 24 dias do mês de junho de dois mil e treze, na sede da FEDERACITE em Esteio, aconteceu mais uma
reunião de diretoria. Os trabalhos iniciaram com a apresentação do novo site onde o espaço dedicado a
comercialização deverá iniciar com produto e serviços apresentados pelos diretores, o que permitirá o início de
um novo sistema de negócio entre e para os citeanos. A referida comercialização terá sempre uma comissão
paga pelo vendedor de 1,5%, sendo 0,5%para o CITE e 1% para a FEDERACITE. Quando o vendedor for
citeano este é isento. O espaço para os CITEs deverá ser divulgado através de uma solicitação de material
fotográfico que poderá ser colocado também no arquivo reserva. Henrique Orlandi analisou o projeto
arquitetônico e fez os encaminhamentos necessários ao início das obras que regularizem a casa perante o
Parque. O Festival de Gastronomia que estava previsto para acontecer durante esta semana e ocuparia o
auditório foi suspenso por causa das manifestações. Maiores detalhes estão na nota oficial da Casa Civil
veiculada pala imprensa. Carlos comentou que nas Câmaras Setoriais está em andamento a criação de vários
Institutos. No do leite tem projeto na Assembléia Legislativa onde cria o fundo que terá contribuição obrigatória
pelo produtor e a gestão seria paritária entre governo e setor privado, mas com decisão do secretário. Este
recurso vai para o tesouro do estado. Os representantes do setor produtivo defendem a criação do instituto e a
utilização dos recursos do Fundesa bem como de sua estrutura para gerenciá-lo. Os mesmos critérios poderão
ser para o da carne. Expointer 2013: estão abertas as inscrições para a escolha do CITE DO ANO-2013 e o
regramento será enviado no decorrer desta semana e estará no site. BPA: CITE 78 já tem data para iniciar o
diagnóstico em 15 propriedades e no CITE 27 este será agendado. Para a escolha das Propriedades Citeanas
de Ponta as mesmas estão definidas, serão até 03 e os convites serão feitos pela diretoria. Os trabalhos farão
parte do XXIº livro que tem como titulo “Experiências Bem Sucedidas e Como Chegar Lá II”. Alguns autores
estão confirmados e outros contatados. O texto deverá ter até 10 a 12 páginas e a entrega até dia 15 de julho.
Os patrocínios de capa foram definidos e as devidas solicitações encaminhadas. A Agenda do produtor será
enviada aos diretores para contribuições e a distribuição será no final do ano. Para locação do auditório, foi
definido o valor do salário mínimo nacional por turno e a Cristiane negociará os detalhes. A data da assembléia
da FEDERACITE será 27 de agosto, terça-feira, com apresentação da Propriedade Citeana de Ponta e CITE
DO ANO-2013. O CITE 27 que esteve presente através do Severo, que relatou as atividades deste clube
ressaltando a parceria e participação dos 15 integrantes no Núcleo de Produtores de Terneiros e no Sindicato
Rural de Lavras o que lhes permite uma comercialização de seus produtos de forma organizada e sistemática.
O CITE tem seu remate anual e realizou este ano a 23ª edição. A avaliação do encontro de citeanos foi positiva
e foi reforçada a necessidade de maios interação entre a federação e os clubes para a real troca de
informações e experiências. Nada mais a tratar encerro esta após confirmar a próxima reunião para o dia 29 de
julho.
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