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Valores dos livros
Valores dos demais produtos
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Assuntos:
Aos 27 de julho de dois mi e quinze acontece na sede da FEDERACITE mais uma
reunião de diretoria para definir, conforme pauta a programação do dia do Citeano na
Expointer. Ao iniciar os trabalhos, foram apresentadas algumas sugestões de
propriedades para receberem o certificado de Propriedades Citeana de Ponta. Foram
definidas as propriedades de Narciso Barison Neto do CITE 126; Andre Lucena do CITE
127; e Paulo Ebessen do CITE 125. Sobre o Cite do Ano, Cristiane informou que recebeu
uma consulta do CITE 83 e ela reforçou a distribuição, via e-mail, do material com o
regramento do concurso. Com relação ao Livro, foram relacionados os convidados a
participarem com artigos, os artigos entregues e os faltantes. Foi definida a capa e
verificados que o mesmo está em fase de finalização com boa parte do material já na
gráfica. Quanto a agenda de ocupação do Auditório, verificamos que a mesma está com
poucos turnos vagos o que mostra a qualidade do ambiente oferecido. A Cristiane stá em
contato com os citeanos que são expositores para a


Chamada a cabanheiros e empresas
 Verificação de agenda

 Fornecimento de alimentação
Renovação de cardápio
CASA DOS CITES
 Manutenção do prédio da Casa dos CITEs
 Obras de manutenção
 Obras de adequação
 Obras de recuperação
 Verificação do que está em andamento
 Mesas para prestação de serviços
 SEAPA – Esclarecimentos Gerais
 CAR – Dúvidas e Simulações
AÇÕES
 PROPRIEDADE CITEANA DE PONTA
 Patrocínio livro; Gilmar Thietboll - Senar e Francisco Bueno - Celulose Riograndense
 Programa ABC - Indicar representante
 Lançamento livro - quem convidar e programação
 Premiações amigo
 Jubileu: 40 e 30 anos
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Carnes Frigofar
Auditório sem desconto
Capa do livro
Oferta de livros para pagamento de debito com FARSUL;

Inicio das atividades com apresentação dos diretores, pois esta é a primeira reunião
desta gestão que será de maio de 2015 a maio de 2016. Ana Paula representante da
Emater, apresenta suas necessidades para daqui para frente programar sua participação
em reuniões do CITEs. Para que isto aconteça é preciso que os CITEs informem se estão
acompanhados pela EMATER, seu calendário de reuniões e se tem interesse em ter um
extensionista da EMATER participando das reuniões. Cada diretor deverá levantar dados
em seu CITE e nos demais Cristiane fará contato com seus

presidentes. Segundo

levantamento feito pela federação a Emater participa do CITE 122; CITE 113; CITE 127;
CITE 120; CITE 78. A idéia é formar CITEs Temáticos e ampliar a participação dos
Citeanos Individuais , estreitar as relações, formar novos CITEs e coordenar os
existentes. Com relação ao livro, Aino relata os contatos feitos na forma de convite para
participarem do livro. O tema versará sobre a água, seu uso na produção de alimentos, o
reuso e outras tecnologias. Na sequencia o presidente destacou a importância da
participação dos clubes no Programa Juntos Para Competir como no Cite 10 - Camaquã;
CITE 27 - Lavras do Sul; CITE 73 - Santa Vitória do Palmar; CITE 78 - São Francisco de
Paulo; CITE 110 - Rio Pardo; CITE 120 - Vacaria; CITE 05 – Pantano Grande; CITEs 123
e 125 - Cachoeira do Sul e CITE 14 – São Vicente do Sul, ainda em definição de plano de
trabalho. Cristiane relata que abriu a agenda para aluguel do auditório e neste ano a
procura está bem intensa. Comenta também que empresas estão procurando a casa
para aquisição de pacotes para almoço durante todo o período do evento o mesmo para
pensão completa para os cabanheiros. Foi feito o relato aos novos diretores das obras
no prédio da Casa dos CITEs. Obras de manutenção, obras de adequação, obras de
recuperação. Foi consultado sobre a oferta de livros para pagamento de debito com
FARSUL; a renovação do contrato com Parque os pedidos de patrocínio para o livro;
Gilmar Thietboll do Senar e Francisco Bueno
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da Celulose Riograndense. Solicitar
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credencial de acesso aos presidentes de CITEs, oferecer desconto em 01 almoço ao
Citeano titular em dia com os três pagamentos anuais, passar as transações financeiras
para o sistema virtual.
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