FEDERACITE

Local & Data
Data: 19 de dezembro de 2011
Local: Parque de Exposições Assis Brasil

Reunião: 16
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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

Agenda
1. Correspondência recebida
2. Atividades desenvolvidas
3. Planejamento


Fenasul



Expointer



Livro



Remate virtual



Regramento cite do ano



Novos CITEs



Implementação de convênios



Viagem técnica

4. Consolidação de projetos
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Aurélio Marcantônio
Joal Azambuja Rosa
Aino Victor Jaques
Roberto Leitão
José Alcindo Vieira
Cristiane Garcia

FEDERACITE
Assuntos
Leitura das correspondências recebidas relativas ao leilão virtual; participação da entrega ao CITE 09 do
troféu CITE DO ANO, dia 11 de janeiro de 2012 em Camaquã. O grupo poderá contratar um micro ônibus e
aproveitar a oportunidade para fazer a reunião de diretoria durante o deslocamento. Serão convidados os
CITES 10 e 83 e o CITE 27 que receberá o troféu noutra oportunidade. Aprovada a solicitação de
divulgação no site o evento “III Campeonato Gaúcho de Laço Comprido da Raça Quarto de Milha” pelo
citeano Fernando Hernandez Cunha. O SENAR, através de e-mail, está disponível a acompanhar a
FEDERACITE, portanto os Cites, em seus programas. Joal e Aino relataram a apresentação feita na
reunião dos CITES 123 e 125 de Cachoeira do Sul. Carlos Simm comentou o Seminário em Brasília
realizado durante as comemorações dos 60 anos da CNA. José Fernando e Martha também estiveram
presentes. Na oportunidade, também como coordenador do Conselho Técnico Operacional da Pecuária de
Corte – FUNDESA, o presidente participou de audiência com o Ministro Mendes Ribeiro e deputados da
bancada gaúcha para tratar do programa de rastreabilidade e ser implantado no estado. Joal, Henrique e
Delfino estiveram presentes na Câmara Setorial da Carne que sugeriu a participação da FEDERACITE em
um programa piloto para atender o resultado dos estudos feitos pelo GT produção da Câmara Setorial da
Carne. Nesta oportunidade houve tratativas para a criação do Instituto de Carnes. João Carlos representou
a casa no almoço realizado no Palácio Piratini, em que o Governo do Estado e o Ministério da Agricultura
lançaram o programa de erradicação da Brucelose e Tuberculose do rebanho bovino no RS. Joal e
Henrique participaram, na SEMA, de reunião para iniciar a organização do Seminário a ser realizado, dia
23 de março, em São Francisco de Paula. Para a Fenasul, com data de 16 a 20 de maio de 2012, Pedro
Herter deverá coordenar um grupo para tratar leilão virtual. Deverá contar com o apoio de Henrique, Delfino
e Roberto Leitão. Joal Rosa e Carlos Simm deverão contribuir nas ações que serão desenvolvidas. A
programação do evento FEDERACITE, durante a Fenasul, ficou a cargo de Martha e Zeca. Na próxima
reunião deverão apresentar um esboço do programa. A programação da Expointer está a cargo de João
Carlos e sobre o livro, Aino Jaques coordenará a elaboração da 20º edição, para seu tradicional
lançamento. Para o CITE DO ANO ficou sob a coordenação de Roberto Leitão e Aurélio a elaboração do
processo seletivo. Como uma das metas desta diretoria é a criação de novos cites Willy, Antonio e Rogério
estão trabalhando, a partir desta data, na sensibilização de alguns grupos de produtores para formalizá-los
na filosofia da federação. Na implantação de convênios Joal coordenará e, durante o evento em Camaquã,
um relato das atividades será apresentado aos citeanos, para avaliação das atividades de representação
que a FEDERACITE tem participado com grande empenho pelo Núcleo de Inteligência por ele coordenado.
A viagem técnica, prevista para visitar a Feira de Sial, na França, em outubro de 2012, terá a organização
a cargo de Carlos Simm. A próxima reunião de diretoria acontecerá no encontro de Cites em Camaquã e se
for produtiva outras serão feitas no interior. Certos do bom trabalho desta diretoria e com avaliação positiva
a reunião foi encerrada.

Tarefas
 Enviar atas aos CITEs
 Confirmar evento em Camaquã
 Convidar CITEs 27,10 e 83
 Confirmar micro ônibus
 Marcar visita ao CITE 78

Quem
Cristiane
Cristiane
Cristiane
Cristiane
Cristiane

FEDERACITE

Status

