Ata Transcrita do Primeiro Livro Ata da Primeira Reunião de Diretoria do Conselho Estadual de
Ensino Agrícola de Santa Catarina – CONEA – Março de 1997
A direção do CONEA eleita empossada em dezembro do ano findo, reuniu-se em seu primeiro evento, em
treze de março de 1997, as dez horas e trinta minutos no Colégio Agrícola Caetano Costa em São José do
Cerrito estando presente o presidente do conselho, Professor Luís Alberto Ferreira, o vice, Professor
Reinhardt Sievers, o primeiro secretário, professor João José Stüpp e o segundo secretário, professor Dilmo
Branger. O primeiro ponto da pauta tratou da formalização da inclusão dos novos membros/ instituições
ligadas ao ensino agrícola a serem admitidas, estatutariamente, na próxima plenária do CONEA. Serão
incluídos: Colégio Agrícola de São Miguel do Oeste, as escolas agrotécnicas federais de Rio do Sul e Santa
Rosa do Sul e a Associação dos Técnicos Agrícolas de Santa Catarina. Decidiu-se por realizar trabalho junto
as entidades mantenedoras das diversas escolas buscando a participação das mesmas nos eventos do CONEA
e o apoio ao ensino agrícola particularmente a Secretária de Estado de Educação e Desporto, Secretária de
Educação Média e Tecnológica, Universidade Federal de Santa Catarina, Escolas Particulares (Xanxerê,
Fraiburgo). A reunião da plenária ficou estabelecida para vinte e quatro de abril, possivelmente em Fraiburgo
ou Água Doce. Foi definido que será elaborado um texto sobre o CONEA a ser acrescido na “Home page” da
EAF de Rio do Sul com referências do presidente e secretário do conselho. O presidente do CONEA, Luís
Alberto Ferreira, notificou a participação, por convite, na Câmara Setorial de educação rural em que ele, o
presidente, é o representante na Câmara Setorial de Plantas ornamentais e medicinais, cujo representante é o
Professor Reinhardt Sievers e o Professor Jaime Dalago. Ficou sobre responsabilidade do Professor Reinhardt
Sievers pesquisar a existência de outras câmaras ligadas a agropecuária. O presidente do conselho alertou
para a necessidade de se acompanhar os acontecimentos que dizem respeito a educação e ao ensino agrícola.
A EAF de Rio do Sul acompanha a esfera Federal (SEMTEC), C.A.D Camboriú se atém principalmente a
UFSC e as Escolas Estaduais, atentam para os acontecimentos no SEED. O CONEA manterá arquivo de
documento de interrese das escolas como a nova LDB e outros. Os mesmos serão fornecidos aos interresados
mediante pedido por Sedex a cobrar. O ensino Agrícola de Santa Catarina precisa ser divulgado para ser
conhecido. Para isso, o CONEA devera editar um livro com o histórico de ensino agrícola das escolas, com
teor publicitário e elaboração de um catálogo e prospecto como marketing. O catálogo fica ao encargo dos
Professores Luís A. Ferreira e Reinhardt Sievers e o prospecto virgula dos Professores Dilmo Branger e João
José Stüpp. O Conselho deverá manter contatos e presença junto ao SENAR e SINE colocando as escolas
agrícolas como ministrantes de causas de treinamento de produtores. Nada mais havendo lacrou-se a presente
Ata que deverá ser assinada pelos presentes, assim sendo aprovada.
05 de novembro – Dia do Técnico Agrícola

