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Assuntos
No dia vinte e nove de maio de 2012, a diretoria da FEDERACITE se reuniu mais uma vez para tratar dos
assuntos da pauta acima. O presidente iniciou a reunião com a apresentação dos presentes. A seguir o
vice-presidente João Carlos Machado solicitou seu desligamento da direção da casa em virtude de seu
ingresso no pleito eleitoral como candidato a prefeito do município de Camaquã. Na avaliação do leilão
virtual, vários pontos foram tocados como a importância da mobilização para um evento comercial que,
mesmo sem patrocínio e com o empenho de várias citeanos, teve resultado satisfatório e a idéia de fazer
novo leilão na FEDERACITE durante a Expointer foi considerada válida. O presidente fará de imediato
contato com outra instituição financeira para assegurar patrocínio para o próximo evento. Ao se comparar a
forma de comercialização com outros eventos semelhantes concluiu-se que este teve boa repercussão
baseado no número de acessos pela internet e pelos contatos telefônicos registrados. Conforme estipulado
no cronograma de ações foi efetivado o rateio dos valores proporcionais de comercialização que coube á
FEDERACITE e a cada cite participante. Manejo dos campos de araucária- enviado anteprojeto aos
diretores para avaliação, contribuição e devolução em 15 dias. O calendário de ações será detalhado na
próxima reunião. Com referencia ao encontro de citeanos – programação e data deverão ser revistas –
talvez na Expointer.
A programação da FEDERACITE na Expointer que anteriormente estava sob a
coordenação de João Carlos, em virtude de seu afastamento está a cargo de Martha, Zeca, Carlos e Pedro.
Pedro Herter que representou a diretoria na entrega do CITE DO ANO 2011 ao CITE 27 fez um relato do
evento conforme notícia divulgada no site. Nos Assuntos Gerais, foi comentada a necessidade de se
trabalhar a sucessão nas propriedades, por conseqüência nos CITEs e nos sindicato rurais. A sugestão é
organizar um evento ou uma palestra enfocando este preocupante assunto. A jornada internacional do
Devon foi ressaltada e conforme divulgação no site, três propriedades citeana receberam e participaram da
gira destes produtores. O presidente Carlos Simm sugeriu a criação de um tipo de associação de
terminadores de gado de qualidade, esta idéia deverá ser discutida em outra oportunidade para seu
apropriado amadurecimento. Pedro Herter comentou sua participação em evento na Embrapa Pecuária Sul
onde representou esta federação, o que oportunizou explicar os ideais do movimento citeano ao
representante do Ministério da Agricultura. O livro deverá estar definido na próxima reunião, pois é
necessário cumprir alguns prazo com relação a edição, impressão patrocínio, etc... A viagem à França está
em tratativas com Senar, SEBRAE, visando um subsídio aos citeanos conforme regramento a ser divulgado
em breve. A FEDERACITE deverá estar presente no lançamento do Programa Juntos para Competir no
próximo dia 06 de junho na sede da Farsul. A apresentação dos programas da FEDERACITE à direção da
Farsul e do Senar está agendada para dia 12 de junho na sede da Farsul. Neste encontro deverão
comparecer diretores das duas casas. Com a próxima reunião confirmada para dia 25 de junho encerro esta
ata.

Tarefas
 Enviar atas aos CITEs
 Convidar próxima reunião
 Aluguel Auditório
 Assembléia FEDERACITE
 Programação Expointer
 Livro
 Cite do Ano
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