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Agenda
Cites – Correspondências
Câmaras Setoriais – Posição da FEDERACITE
Banrisul – Pagamento
Juntos Para Competir – Agradecimento e Novas Ações
Projeto Campos de Araucária – Condição do Projeto
Comissões - Atualização
Sema – Defap - Audiência Publica na AL - Relato
Convênios – Ações – EMATER, FARSUL, EMBRAPA, SEAPA, FETAG, SEMA
Patrocínio Site - Plano de ações: Ouro Fino, Allflex, Pionner, Alisul, Apassul
Site - Solução
Cite do Ano – Relato da Entrega
Assuntos Gerais – Recesso FEDERACITE
Viagem – Relato e desdobramentos
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Assuntos
No dia dezenove de novembro de 2012 a FEDERACITE promoveu mais um encontro de sua diretoria para
tratar de assuntos como a correspondência que o Presidente enviará aos cites comunicando o novo
calendário de eleição dos cites e a nova agenda de pagamentos. Como é forte a presença e participação
da federação na Câmara Setorial da Carne tornou-se necessária a manifestação da casa com relação a
criação de programas e projetos como: o Instituto da Carne, o programa de identificação animal, a criação
de um fundo para sustentá-los e a quem cabe gerenciá-los. A FEDERACITE apóia as propostas de criação
e defende que o fundo deve ser administrado pelo setor privado. Sergio representou a FEDERACITE na
reunião do Grupo de Trabalho Setorial da Secretaria de Desenvolvimento, que trata da política industrial do
Estado, na revisão da análise do Setor Agroindústria. Na reunião foi apresentado o andamento das ações
da Política Industrial do Setor Agroindústria – Carne Bovina e a revisão da Matriz de Competitividade. Para
consolidar este e outros assuntos, Anna Suñe, Ângelo Menegat e um representante da AGDI – Agência de
Desenvolvimento deverão ser convidados a participarem da nossa próxima reunião. Quanto ao Banrisul,
novo contato será feito para saber do apoio financeiro solicitado por ocasião do leilão virtual, realizado
durante a Expointer. No projeto Campos de Araucária, contatos com a Assembléia Legislativa e prefeitos
da região serão agendados para breve. Nas comissões que foram criadas para diluir responsabilidades,
após avaliação positiva pelo desempenho efetivo, passou por remodelações como: Joal e Ricardo Dauth –
Projeto Campos de Araucária; Pedro Herter, Henrique e Delfino – Eventos Comerciais; Martha e Zeca –
Fenasul; Carlos, Martha, Pedro Herter – Programação da Expointer; Aino Jaques – Livro, coordenará a
elaboração da 21º edição; Roberto Leitão e Fettermann – CITE DO ANO; Roberto, Willy e Rogério - Novos
CITEs; Joal – Implantação de Convênios; Carlos – Viagens Técnicas; Joal e Carlos deverão contribuir nas
ações que serão desenvolvidas. Martha deverá contatar com a coordenação do Juntos Para Competir para
marcar uma data para encontro do grupo para a finalização do relatório da viagem técnica à França. Martha
relatou sua participação na Audiência Pública que tratou da reestruturação do parque que está dependendo
da realização de PPPs e de verbas parlamentares. As empresas estão com sua parte dos recursos
disponíveis dependendo apenas das formalizações dos convênios com o Estado. O Secretário Mainardi
garante que quem está dentro não sai, não haverá prejuízo, os espaços serão mantidos e as áreas
consolidadas serão respeitadas. A previsão é de ampliação. O site da FEDERACITE está com problemas e
uma nova empresa deverá reformá-lo. Na entrega do CITE DO ANO 2012 ao Cite 73, ficou comprovado o
mérito do troféu e sua importância aos citeanos agraciados. O período de férias da Cristiane está marcado
para 24 de dezembro a 18 de janeiro, ficando, portanto, a casa em recesso também. A última reunião do
ano será dia 17 de dezembro e deverá contar com a presença de toda a diretoria. Para 2013 as reuniões
serão na ultima segunda-feira do mês. Nada mais a tratar encerro a presente ata.
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