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CITE 27 – Yara Suñe

Agenda
 Avaliação do Evento Expointer
 Assuntos Diversos
Assuntos
Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e treze, na sede da FEDERACITE em Esteio,
aconteceu mais uma reunião de diretoria para, principalmente, avaliar o evento promovido pela casa
durante a Expointer 2013. Iniciaram as avaliações pela apresentação do CITE DO ANO cujo
concorrente foi o CITE 95 que atendeu aos quesitos solicitados e apresentou uma agenda de
reuniões que serão disponibilizados a outros cites. A entrega do troféu será em reunião a ser
marcada pelos citeanos agraciados. A Cabanha Santa Lucia, André da Rocha, de Soely Barreto
Hoffmann e Filhos; Estância Querência, Lavras do Sul, de Yara Suñe e Granja Alvorada,
Tupanciretã, de Inajá Prado de Oliveira apresentaram seus trabalhos justificando pela eficiência e
resultados, o merecido destaque. A entrega dos certificados será na reunião ordinária de CITE, na
propriedade agraciada. Os convênios foram renovados exceto com a EMATER, e novo foi feito com
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a Famurs objetivando principalmente, através das secretarias de agricultura, a formação de novos
CITEs. Convidar a Emater e a Famurs para uma próxima reunião da diretoria foi aprovada por todos
para pontuar ações e efetivar as proposições do convênio entre as entidades. Os parceiros do site
confirmaram sua participação e continuamos com espaços para novos. A Khun poderá ser este
novo parceiro e um convite será feito para que venham participar de uma reunião e conhecer os
objetivos da federação. Na avaliação do resultado financeiro, destaque foi o baixo movimento na
casa devido o mau tempo, pois as fortes chuvas dos finais de semana e os problemas estruturais do
parque dificultaram a circulação de pessoas na casa. Positiva foi a iniciativa de alugar o auditório, o
qual permitiu uma compensação na arrecadação final da casa. Para a próxima Expointer, alguns
detalhes nos contratos de aluguel deverão ser observados visando à obtenção de maior e melhor
resultado. O senhor Telmo desligou-se da direção do parque assumindo em interinamente em seu
lugar o diretor adjunto que deverá dar continuidade ao seu trabalho. Carlos propôs a criação de um
novo modelo de clube filiado à FEDERACITE que será composto por associações vinculadas às
indicações geográficas. A proposta foi aprovada pelos integrantes da diretoria presentes. Atendendo
a algumas solicitações foi estabelecido o valor de 10% da semestralidade ao associado individual e
este deverá procurar um cite para eventualmente participar de reuniões. Foi registrado o início das
atividades do CITE 126 com sede em Aceguá. As tratativas de registro estão a cargo da Cristiane.
Foi aprovado o pedido do Marcelo Bolinha para o aluguel das dependências da casa para a
realização de um curso de beneficiamento de carnes. O valor do aluguel será de R$ 850,00 por dia,
não incluindo a utilização dos utensílios da casa. Com a intenção de proteger o nome da federação,
Sergio está encarregado de encaminhar o registro da marca FEDERACITE, no INPI. Carlos propôs
a possibilidade de desenvolver uma parceria comercial com o Fundesa para construção de uma
sede conjunta, num sistema que sempre proteja o patrimônio da FEDERACITE. A referida proposta
foi aceita. O Senar, através do Aguinaga, comunicou sua participação na aplicação do BPA nos
clubes que estão desenvolvendo o programa. A FEDERACITE postula o “Prêmio Vencedores do
Agronegócio”, instituído pela FEDERASUL, na categoria “Serviços de Apoio ao Agronegócio”. O
trabalho foi elaborado pelo Joal e o resultado será divulgado dia 22 de outubro. Também
pretendemos atender o “Chamamento Público – MAPA”. O projeto deverá atender a área de boas
práticas e ou bem estar animal. Para a elaboração e finalização da cartilha, as contribuições
enviadas serão incorporadas. Mais uma vez foram solicitadas contribuições para a janela negócio e
eventos do site. Nada mais a tratar encerro esta, confirmando a próxima reunião para dia 28 de
outubro.
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