Ata da Assembleia Geral Ordinária da Plenária do CONEA – Março de 2007
Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e sete, reuniram-se no auditório do Voyage Hotel no
município de Catanduvas – SC, às 09 (nove) 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, da Cooperativa de Serviços Técnicos Agrícolas – UNITAGRI, Escola Agro
técnica Federal de Rio do Sul, Escola Agro técnica Federal de Concórdia, Escola Agro técnica Federal de
Sombrio, 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. O Presidente do CONEA, Professor Nivaldo Turra faz a abertura dos
trabalhos saudando todos os presentes, em sequência perguntou aos representantes das Escolas se todas
receberam os resultados da Avaliação do CONEA de 2006, com exceção de duas escolas presentes, todos os
demais afirmaram ter recebido, decidiu-se então que o professor Gerson Batistella apresentasse os gráficos e
as pontuações das Escolas aos presentes, feito isto, foram sugeridas algumas melhorias para o provão de
2007, principalmente em relação ao grau de dificuldade e a redação das questões que deixou a desejar na
elaboração do provão de 2006. Em votação foi eleito o professor Gerson Batistella do Colégio La Salle de
Xanxerê como responsável pela comissão de elaboração do Provão do CONEA 2007, definindo-se por
unanimidade as seguintes datas: Dia 22 (vinte e dois) de agosto de 2007 a entrega das questões para a
elaboração do provão, que deverão ser encaminhadas ao professor Gerson Batistella no Colégio La Salle de
Xanxerê; Dia 05 (cinco) de outubro de 2007 - encontro no Colégio La Salle de Xanxerê às 09 (nove) horas,
com no mínimo dois representantes por Escola para a montagem do Provão do CONEA de 2007; Dia 21
(vinte e um) de novembro de 2007 a aplicação do Provão em todas as Escolas Agrícolas de Santa Catarina
simultaneamente; Dia 30 (trinta) de novembro de 2007 encontro no Colégio La Salle de Xanxerê às 09 (nove)
horas para a correção do Provão do CONEA de 2006. O tesoureiro do CONEA Néri Flávio Dias apresentou a
prestação de contas do CONEA referente ao ano de 2006, que foi aprovado por unanimidade por todos os
presentes, decidiu-se também que as Escolas que não contribuíram com a anuidade de 2006, terão que
regularizar neste ano. O Presidente do CONEA, Professor Nivaldo Turra, combinou com os presentes as
seguintes datas para realização do roteiro de visitas pelos representantes do SINTAGRI, ATASC, UNITAGRI
e CONEA a todas as escolas agrícolas de Santa Catarina, sendo de 13 (treze) a 17 (dezessete) de agosto de
2007 nas Escolas localizadas no oeste do Estado e de 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) de setembro de
2007 nas demais Escolas. Solicitou-se as Escolas presentes as respectivas datas de sua formatura, para que
seja feita a entrega da premiação dos melhores colocados do CONEA do provão de 2006. O Sr. Néri Flavio
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Dias apresentou a proposta da realização dos dois eventos sobre ensino agrícola a ser realizados no ano de
2007. O presidente do CONEA abriu espaço para informes da ATASC e UNITAGRI. Foi apresentado aos
presentes a programação do VI JEASC que será realizado nos dias 25, 26 e 27 de outubro em Rio do Sul. O
presidente do CONEA – Conselho Estadual de Ensino Agrícola de Santa Catarina, no uso de suas atribuições
legais e de conformidade com o capítulo VIII – Artigos 47 a 53 e parágrafos do estatuto deste Conselho
convoca todos os presentes à participarem das eleições de renovação da DIRETORIA e CONSELHO
FISCAL do CONEA, as candidaturas foram registradas através de requerimento à atual diretoria, com a
nominata completa para todos os cargos, de posse das candidaturas o atual presidente do CONEA dá início as
eleições, conforme sequência de trabalhos apresentados nas próximas Atas de Eleição e Posse da nova
diretoria. O 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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