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Assuntos:
Aos quatorze dias do mês de maio, durante a Fenasul, no parque de Exposições Assis Brasil
em Esteio, aconteceu a assembléia geral ordinária conforme rege o estatuto da casa. Na parte
da manhã foi realizado um painel com a participação das entidades conveniadas com a
federação. Foram convidados a apresentar seus programas que visam apoiar as propriedades
citeanas, Antonio Carlos Leite de Borba, da Emater, que apresentou o programa RS
Biodiversidade; Pedro xxxxx, do Senar, falou dos cursos destinados a aplicação do Programa de
Boas Práticas Agropecuárias destacando que este projeto contempla, além do sistema
tradicional de aulas teóricas e práticas, períodos de assistência técnica. Sergio Gonzaga, da
Embrapa Pecuária Sul, relatou a situação das propriedades que estão no programa BPA,
fazendo referencia as do CITE 120 que já tem o certificado de adequação e o estágio que estão
as do CITE 78 após o diagnóstico realizado. Roberto Grecelle, do Sebrae, apresentou o
Programa Pecuária de Referencia que está iniciando no CITE 120 como um programa piloto
dentro do projeto de desenvolvimento da pecuária de corte no RS. Na parte da tarde, o
presidente Carlos Simm, iniciou falando do publico para assembléia, mas a diretoria esteve
presente em quase totalidade. Para atualizar a formalização no registro de Propriedades
Citeanas de Ponta foi entregue a Roberto Leitão o certificado de PCP-2002, para as demais, os
certificados serão enviados. Henrique Orlandi Junior apresentou parecer do conselho fiscal
sendo aprovadas as contas pelos presentes. Foi identificada a necessidade de aumentar a
renda para manutenção estrutural do prédio principalmente visando atender as novas
exigências legais, para tanto, algumas sugestões são destacas como maior divulgação do
auditório, podendo ser alugado em qualquer época do ano. Leitão sugeriu produzir folheto para
divulgar almoço da FEDERACITE na Expointer e colocar em empresas participante do evento.
Fernando Rasmussen entrou com a proposta de alteração do estatuto. Carlos propõe a
denominação de novos cites com atividades temáticas e serão denominados CITES
TEMÁTICOS. Willy sugeriu fazer curso nas propriedades para funcionários e patrão e Carlos
sugeriu as palestras de bem estar animal da Ouro Fino. Martha propôs entregar certificado aos
CITEs aniversariantes como foi feito ao CITE 78 pelos seus 30 anos. Os presentes foram
convidados para entrega Troféu CITE DO ANO-2013 para CITE 95 Tupanciretã, dia 30 de maio
durante a EXPOTUPÃ. A viagem técnica, prevista para outubro, será um “Seminário Itinerante”
e terá sua programação trabalhada a partir da próxima reunião. Para o CITEANO INDIVIDUAL,
será criado regulamento, com lançamento na Expointer. Para maior integração entre a
federação e seus clubes filiados foi sugerido que se convide para participar dos encontros de
diretoria um representante de cada CITE. Com relação a eleição ficou definido que será em
maio de 2015, mas a definição da nominata acontecerá a partir do mês de setembro. Nada
mais a tratar encerro a presente ata e as assinaturas estão em livro de registro de presenças.
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