Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Plenária do CONEA – Junho de 2006
Aos nove dias do mês de junho de dois mil e seis, reuniram-se no auditório José Bianchi do CETRE
CAMPOS no município de Campos Novos, às 14 (quatorze) horas, os representantes legais do Sindicato dos
Técnicos Agrícolas de Nível Médio do Estado de Santa Catarina – SINTAGRI, da Associação dos Técnicos
Agrícolas de Santa Catarina – ATASC, Escola Agro técnica Federal de Rio do Sul, CEDUP – Getúlio Vargas
de São Miguel do Oeste, CEDUP - Campo Erê, CEDUP – Água Doce, CEDUP – Caetano Costa de São José
do Cerrito, Colégio La Salle – Xanxerê, Colégio Agrícola de Camboriú, IAESC – Itapiranga, CEPROFF de
Fraiburgo, CASCGO – Colégio Agrícola de Araquari e UNITAGRI. O Presidente do CONEA, Professor
Nivaldo Turra faz a abertura dos trabalhos saudando todos os presentes, em sequência distribuiu-se o roteiro
de visitas do CONEA – SINTAGRI – ATASC – UNITAGRI aos Colégios Agrícolas de Santa Catarina, o
roteiro foi aprovado pelos representantes das Escolas com alteração somente para o CEDUP Getúlio Vargas
de São Miguel do Oeste, onde serão realizadas duas visitas na mesma data, uma pela manhã e outra a noite. O
presidente do CONEA passou a palavra para o professor Gerson Batistella, responsável pela comissão de
organização do provão do CONEA de 2006, que apresentou a proposta de alterações das competências
utilizadas na elaboração dos próximos provões do CONEA, após algumas alterações sugeridas pelos
presentes foram aprovadas as novas 20 (vinte) competências (em anexo nesta ata), sendo que para cada
competência será elaborada três questões, totalizando assim 60 (sessenta) questões para o provão de 2006.
Em sequência o tesoureiro do CONEA Sr. Neri Flávio Dias apresenta a proposta de uma contribuição anual
de cada Entidade e de cada Escola para o Conselho Estadual de Ensino Agrícola de Santa Catarina – CONEA
no valor de um salário mínimo anual (atualmente R$ 350,00), por unanimidade foi aprovado, ficando o
CONEA responsável pela emissão e entrega de um recibo fiscal para cada entidade e cada Escola. O
professor José Orlando Kuhn, diretor do IAESC de Itapiranga, apresentou a programação do VIII Congresso
Estadual de Ensino Agrícola de Santa Catarina que acontecerá em São João do Oeste nos dias 13 (treze) e 14
(quatorze) de outubro de 2006, foram feitas algumas alterações na programação e ficaram as datas de 30 de
junho de 2006 para que se confirmem os nomes dos palestrantes e dos Técnicos Agrícolas para exporem suas
experiências profissionais, e a data de 31 de agosto de 2006 para que todas as Entidades e Escolas confirmem
sua presença e o número de participantes, sendo que o número de participantes pode variar entre doze a
quinze pessoas. O senhor Nésio de Medeiros, representante da UNITAGRI, comentou sobre novas
oportunidades de trabalho para os profissionais Técnicos Agrícolas, junto a Cooperativa dos Técnicos
Agrícolas de Santa Catarina, principalmente nos projetos Micro bacias, e que também a UNITAGRI está
oferecendo treinamentos para o aperfeiçoamento profissional, facilitando assim sua atuação através da
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Cooperativa. Na sequência das apresentações o senhor Neri Flávio Dias, Tesoureiro do CONEA e também
presidente do SINTAGRI ressalta a importância de nossa organização para exercer na prática nossos direitos
legais como Técnico Agrícola, principalmente no que se refere a receituário agrícola e certificação fito
sanitário, comentando sobre as dificuldades enfrentadas em relação ao CREA. Na oportunidade o senhor Neri
Flávio Dias convida todos os presentes para participarem do 65º Movimento dos Técnicos Agrícolas,
organizado pela FENATA em Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul nos dias 30 de junho e 01 de Julho de
2006, com o principal objetivo de fortalecer a categoria profissional, apresentando os custos para a
participação e os temas das principais palestras que serão realizadas. O Presidente do CONEA, Professor
Nivaldo Turra agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, eu Gerson Batistella, secretário do
CONEA, encerro a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos presentes, bem como todos
assinarão a lista de presenças que é parte integrante desta ata.
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