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Local & Data
Data: 29 de abril de 2013.
Local: Parque de Exposições Assis Brasil
Esteio – RS
Reunião: 31
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Ricardo Daudt
Joal Azambuja Rosa
Aino Victor Jaques
Roberto Leitão
Fernando Rasmussen
Cristiane Garcia

FEDERACITE
Assuntos
Aos 29 dias do mês de abril 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 relatasse sua participação na reunião
promovida pela FEBRAC e direção do parque Assis Brasil, para tratar da situação das edificações
existentes no local. O referido encontro reforçou a necessidade de se adequar às exigências da
legislação e a novas determinações, dentro do prazo estabelecido pelas correspondências
recebidas. Foram tomadas as providencias para a imediata solução das inconformidades e das
adequações do prédio da federação. Quanto ao novo site, foram recebidas mais algumas fotos
para serem selecionadas e colocadas na pagina inicial. O ícone referente a negócios e serviços
está em definição com a Webde, empresa responsável pela construção do site. Para o evento na
Fenasul, definida a programação com a participação de Eduardo Condorelli e o estabelecimento
de meios de intercomunicação dos CITEs e FEDERACITE. No detalhamento da programação isto
será levado em conta. Para mobilizar os citeanos cada integrante da diretoria ficou responsável
pelos contatos com presidentes e citeanos visando à presença de boa representatividade do
movimento nesta que poderá ser uma reunião de citeanos de todo o estado. Para a próxima
Expointer, Aino Jaques está trabalhando no XXIº Livro da FEDERACITE que deverá ser
“Experiências Bem Sucedidas e Como Chegar Lá ll”. Contatos e sugestões foram discutidos.
Carlos sugeriu a criação de uma agenda de campo para o produtor a tão logo forem reunidos as
sugestões de planilhas, esta será confeccionada para divulgação ainda durante a Expointer. Na
próxima reunião recolher as contribuições para a cartilha. Nas propostas e contrapropostas feitas
para as novas parcerias da federação serão apresentadas na reunião com os citeanos e a partir
daí serão definidas as próximas ações. Nos assuntos gerais foi comentada a visita feita ao
IBAMA para apresentação do projeto Campos de Araucária do RS. Carlos comentou seu trabalho
frente ao Conselho Técnico Operacional de Pecuária de Corte – CTOPC, do Fundesa, relativas
ao diagnóstico nos frigoríficos, que será feito pelo SENAI e o decreto 50.072, de 18 de fevereiro
de 2013, que regulamenta a Lei nº 13.467, de 15 de junho de 2010, que dispõe sobre a adoção
de medidas de defesa sanitária animal no âmbito do RS. Foram comentadas as dificuldades que
as IVZs têm enfrentado para atender as demandas do setor produtivo principalmente agora que
estamos no período de vacinação de todo o rebanho. A Ourofino, empresa parceira no site tem
condições especial para a comercialização da vacina da Aftosa. Nada mais a tratar encerro esta
registrando que a reunião do mês de maio será no evento com os citeanos e a próxima reunião
de diretoria será em junho no dia 24.
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