FEDERACITE

Local & Data
Data: 24 de outubro de 2011
Local: Parque de Exposições Assis Brasil

Reunião: 14
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Carlos Roberto Simm
João Carlos Machado
Pedro Luiz Herter
Martha Guazzelli
Luis Fernando Vieira
Willy Santarosa
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Rogério Auler
Henrique Orlandi
Delfino B. Barbosa
Hilário Flori Jaeger
Antonio Cardoso Vogg
Luis Carlos Fetermann
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Aurélio Marcantônio
Joal Azambuja Rosa
Aino Victor Jaques
Roberto Leitão
José Alcindo Vieira
Cristiane Garcia

Agenda
 Retomada das próximas ações
 Conversa com Ferron
 Conversa com Angelo Menegat – Programa ABC
 Cites Vitrines
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FEDERACITE
Assuntos

A reunião iniciou com a leitura da ata da reunião anterior aprovada por todos. A
seguir Joal repassou os pontos que serão trabalhados daqui para frente. Carlos
Simm solicitou que Ferron colocasse as propostas que o Defap oferece. Ferron
citou programas como: aproveitar as reuniões de cites para levar orientação
técnica quanto aos licenciamentos ambientais, adequação aos itens do BPA;
implantação do cadastro ambiental rural; implantar o programa de sustentabilidade
da cadeia do pinhão regrando sua comercialização, o repovoamento das
araucárias e principalmente pagamento de serviços ambientais pela conservação
dos campos nativos. Ângelo Menegat colocou os programas de financiamento e
apoio que o BRDE oferece relativos a diversas cadeias produtivas. Alexandre
relatou o Programa ABC que vem a corrigir deficiências na atividade. Com a
participação de Ricardo Daudt, presidente do CITE 78, foi apresentada a proposta
do Cite Vitrine que no caso do Cite 78 deverá atender uma reivindicação dos
produtores em alternativas de subsídio no uso de calcário, para correção de solo e
orientação na aplicação de novas tecnologias no manejo das pastagens nativas. A
organização de um seminário direcionado a produtores da região dos Campos de
Cima da Serra poderá ser o marco inicial a um programa, que deverá contar com o
apoio dos diversos organismos conveniados com a FEDERACITE. Foi sugerido
aos cites de Camaquã a continuidade do BPA podendo ser formado um grupo
mesclando os três cites do município. A próxima reunião deverá ser dia 21 de
novembro com programação a ser divulgada. Após avaliação positiva e nada mais
a tratar encerro a presente ata.

Tarefas
 Adquirir um mapa RS para estudo da situação
geográfica dos CITEs em funcionamento
 Contatar com a empresa Ouro Fino
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