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Local & Data
Data: 25 de julho de 2011
Local: Parque de Exposições Assis Brasil
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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

X
X

X

Aurélio Marcantônio
Joal Azambuja Rosa
Aino Victor Jaques
Roberto Leitão
José Alcindo Vieira
Cristiane Garcia

Participantes - Convidados
X
X

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – Jussara Cony
DEFAP – Roberto Ferron

Agenda
1- Atividades desenvolvidas
2- Convênio FEDERACITE x SEMA
3- GT 1 : Livro da FEDERACITE
GT 2: Reunião conselho fiscal
4- Palestras Técnicas na Expointer
5- Almoço com a Secretária Jussara Cony da SEMA
5- Regulamento do Cite do Ano.
7- Atividades com o Embaixador do Churrasco
8- Programação da FEDERACITE na Expointer.
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Assuntos
Relato das atividades desenvolvidas e projetos em andamento como o
esboço de convênio que a Federação deverá elaborar junto à Secretaria do
Meio Ambiente. Relato por Roberto Ferron diretor do DEFAP, sobre as
ações da SEMA, como a alternativa legal, prerrogativa do Sindicato Rural
de São Francisco de Paula, relativa à queima técnica de campo,

a

recuperação das áreas de preservação permanente, em convênio com
alguns municípios, utilizando espécies especiais, sendo uma forma de
pagamento por serviços ambientais, a necessidade de atender as
expectativas do Estado na realização da Copa e o aumento de consumo de
alimentos. Na participação da Secretária Jussara Cony, o presidente
Carlos Simm apresentou as preocupações dos produtores quanto às
restrições existentes para o produtor trabalhar de forma sustentável. A
Secretária quer colocar a questão ambiental como componente no
desenvolvimento econômico. Nos itens sugestões, a FEDERACITE se
propõe participar

da

construção

de

projetos

piloto

da

SEMA.

a

FEDERACITE pode, junto com a SEMA, ser entidade proponente de
projetos ambientais; a SEMA dará apoio institucional ao BPA; a SEMA
colocara técnicos para desenvolver, com os produtores, soluções
sustentáveis de desenvolvimento econômico; a FEDERACITE e a SEMA
desenvolverão projeto piloto para a implantação de um plano diretor para
propriedade rural; a FEDERACITE propõe parceria para a conservação e
valorização dos campos nativos; a SEMA apoiara estudos para Indicações
Geográficas fundamentadas em conceitos ambientais; a FEDERACITE
apoiará o projeto das Araucárias; a SEMA ajudará na busca por recursos
nacionais e internacionais para projetos de cunho ambiental, em especial o
pagamento por serviços ambientais; a FEDERACITE ajudará a SEMA a
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fomentar os licenciamentos ambientais das propriedades rurais; a SEMA
ajudará os produtores a buscar soluções criativas, que possam servir de
modelo para os problemas ambientais. Dejetos, fossas cépticas, descartes,
etc.; Reunir e qualificar algumas propriedades rurais para receber turistas
da Copa. Aino Jaques relatou que o livro está em fase de finalização
ficando em aberto a capa para estudo mais detalhado pelos responsáveis.
A programação da FEDERACITE para a EXPOINTER está bem
encaminhada e, após definida, será amplamente divulgada para assegurar
a presença e participação dos Citeanos. Será incluída a participação do
Embaixador do Churrasco. Quanto ao regulamento do CITE DO ANO ainda
nesta semana todos os CITEs receberão o roteiro para a seleção, e como
Propriedade Citeana de Ponta foi indicada a Cabanha Jaguarí de Pedro
Luis Herter Na avaliação final, foi ressaltada a necessidade de reforçar a
possibilidade de pagamento por serviços ambientais, importância da
participação da FEDERACITE na elaboração dos projetos que serão
elaborados a partir do convênio que será assinado na EXPOINTER, o
entendimento e estreitamento com o governo do estado e se sugere um
esforço grande para trazer os citeanos à casa. Destacou-se a importância
dos convênios que serão assinados com as secretarias de estado ligadas
ao setor é uma forma de integração e troca de experiências o que está
acontecendo com o Governo do Estado. Foi reforçada a idéia de divulgar a
programação da FEDERACITE no meio estudantil. Deve-se também,
apoiar para fortalecer o trabalho do Ferron. Pedro pede que a
FEDERACITE seja sempre fortalecida em suas ações e, sugere que seja
confeccionado certificados para serem entregues, principalmente aos
estudantes, no final do evento. Manifestação unânime é a necessidade de
mobilizar os citeanos para participar da programação da FEDERACITE na
EXPOINTER.
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Ações

19º LIVRO DA FEDERACITE
 Edição em fase final - SUSTENTABILIDADE COMO FATOR DE COMPETITIVIDADE

CITE DO ANO 2011.
 Enviar critérios aos CITEs
CONVITE À ESTUDANTE
 Fazer levantamento de escolas técnicas e de graduação

Todas as ações da FEDERACITE e dos CITEs estão registradas no site
www.federacite.com.br

Tarefas
 Programação da Expointer




Empréstimo/ aluguel do auditório para uso na
Expointer
Elaboração do livro da FEDERACITE
Convite aos Citeanos

FEDERACITE

Quem
Coordenadores do
NICs
Cristiane
Aino e Aurélio
Carlos

Status
Todas em
andamento

