Ata Transcrita do Primeiro Livro Ata da Reunião Ordinária do CONEA - Maio 2004
Aos seis dias do mês de maio, no auditório da EAF de Concórdia, às 8h 30min, deu-se início a reunião com a
presença de Afrânio A. Thiel CAC Sadi R. da Silva e Alvino Arno Sehnem - CEDUP São Miguel do Oeste,
Enir José Balestrin e Lindomar Menegat CEDUP Água Doce, Almir Antônio de Almeida e Claudir Gilioli CEDUP Campo Erê, Gerson Batistella e Ir Olirio Bertuol - La Salle Xanxerê, Artemio A. Scalon IAESC
Itapiranga, Neri Flávio Dias Sintagri, Silvio Walter - Ass. Jurídico Sintagri/ATASC, José Carlos Brancher Escola Agrotécnica Federal de Sombrio, Elio Popaduil e Amiltorn Froehwer- CEDUP Canoinhas e Volmar
de Cesaro - EAF Concórdia. O professor Volmar, diretor de ensino da Escola de Concórdia representando a
Direção, cumprimentou todos os membros presentes, convidando todos a participarem do projeto piloto de
tratamento de dejetos envolvendo as entidades EAF Concórdia, Fucaflora, Mizumo, Bioexton, Embrapa,
"CNPSA". Na sequência o professor José Carlos Brancher, presidente do CONEA inicialmente agradeceu a
cedência do espaço, saudando os presentes, passando para a apresentação dos membros das escolas. O
primeiro item da pauta: "discussão, elaboração e aprovação do novo estatuto do CONEA/SC". O professor
Irmão Olírio Bertuol do Colégio La Salle levantou questionamento sobre a legalidade do conselho e/ou
associação. O técnico agrícola advogado, consultor jurídico da ATASC/CONEA Sr Silvio apresentou por
ordem crescente os itens que devem conter o estatuto. Após a fala de alguns membros o professor José Carlos
propôs aos membros que o irmão Olirio e o sr Sílvio se reunissem a parte, analisando as propostas do
estatuto, fazendo os ajustes necessários para posterior apresentação ao grupo. Passando para o quinto item
"outros informes" o professor José Carlos apresentou um modelo e dados necessário para respostas do
catálogo que deverá ser preenchido por cada escola para confecção do catálogo das Escolas Agrícolas de SC,
atualizando o logotipo. Após consenso, foi acordado que as Escolas deverão enviar os informações até 31 de
maio de 2004, por e- mail e correspondência com disquete. No segundo item da pauta - "Mobilização para o
III congresso Estadual dos Técnicos Agrícolas e VII Encontro Estadual de Ensino Agrícola".- O Professor
José Carlos citou que três representantes e articuladores dos eventos (José Carlos, Neri e Antônio Carlos
Espit) Encontraram-se com algumas empresas Sadia/Concórdia, Copérdia, Secretaria de desenvolvimento
Regional e outras) procurando viabilizar recursos, acenando com a possibilidade de contribuírem com
recursos para o evento - o professor Afrânio salientou que o professor Luiz Alberto Ferreira juntamente como
presidente da ATASC sr. Neri, após audiência com o secretário de Educação e desporto de SC professor Jacó
Anderle vai dar apoio através da secretaria, ficando ao encargo do sr. Edilson Godinho, a agilização de
recurso na forma de deslocamento (ônibus) para os congressistas, passagem para alguns palestrantes e
material (Pastas, canetas...). O professor Jose Carlos e Neri, frisaram a alegria do diretor de comunicação da
Sadia e da Copérdia, da existência do provão aplicado nas treze Escolas Agrícolas para os formandos do
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curso técnico em agropecuária de SC Aproveitando o momento foi reforçado da necessidade de confeccionar
um jornal que teria uma página por escola, onde cada escola poderia apresentar os projetos e outros itens,
tendo também um pequeno espaço para os patrocinadores. A despesa do jornal será dividida de igual paridade
de valor entre o total das escolas que aceitassem e enviassem o texto e a ATASC. Cada escola deverá se
empenhar a fim de trazer um bom número de participantes para o evento que se realizará nos dias 6 e 7 de
novembro. (III Congresso estadual e VII encontro estadual de ensino agrícola). O presidente da SINTAGRI,
sr. Neri Flávio Dias apresentou o roteiro de visitas do CONEA, SINTRAGRI, ATASC, UNITAGRGI,
CREA, que acontecerá junto aos colégios Agrícolas a partir do segundo semestre do corrente ano: (1.
Cronograma tendo data e período; 2. agenda envolvendo palestras: a. organização da categoria - entidades
representativas; b. legislação e atribuições profissionais; c. fiscalização do exercício profissional; d. emissão
de receituário e responsabilidades técnicas; e. estrutura e funcionamento do sistema CONFEA/CREAs.) No
quarto item "organização da comissão para a quarta avaliação dos formandos do curso técnico de
agropecuária de SC" - ficou decidido que a prova não será mais feita no dia do técnico agrícola em virtude do
III congresso e VII encontro estadual de ensino agrícola, passando para o dia 17 de novembro de 2004 O
professor Afrânio em sua fala enfatizou da participação de pelo menos um membro por escola, elogiando o
empenho e decisão de todos os professores participantes do processo de elaboração, escolha de questões,
edição e correção das provas aplicadas no ano de 2003. o professor José Carlos expôs da necessidade de cada
escola escolher um representante para articular a elaboração das questões de 2004 e envio do nome do(s)
professor(es) às reuniões que serão previamente agendadas, deixando aberta a discussão para nomes que farão
parte da comissão / elaboração do provão O Sr. Neri (SINTAGRI) e José Carlos explicaram a forma que se
efetuou a entrega dos troféus para os primeiros classificados de cada escola e dos brindes frisaram a
necessidade de divulgar a premiação no ato da formatura de cada escola. Como coordenador geral dos
trabalhos do provão de 2004 foi indicado por unanimidade pelas 09 escolas representadas neste ato, os nomes
do professor Afrânio do CAC e como coordenador da parte de informática o Carlos Krause de EAF de
Sombrio, assessorado pelo professor José Carlos. Ressaltou-se a necessidade do contado com as escolas de
Rio do Sul e Canoinhas, tentando viabilizar a elaboração de questões para o provão abrangendo a habilitação
técnico florestal bem como, da escola Sedes Sapientiae, abrangendo a habilitação fruticultura de clima
temperado. Por sugestão do professor Artêmio A. Scalon da Escola de Itapiranga, cada escola indicará dois
professores por área dentro do curso de agropecuária e enviará os nomes aos cuidados do professor
Afrânio/CAC por e-mail ou fax. No item "outros informes", o professor Sadi R. da Silva do CEDUP de São
Miguel do Oeste, falou dos encaminhamentos pensando no V JEASC que acontecerá no ano de 2005.
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Convidou todos os presentes para o café colonial no dia 12 de junho promovido pelo CEDUP de São Miguel.
O professor José Carlos ratificou o convite de termos uma boa representatividade do estado de Santa
Catarina, no IX ENEA que acontecerá nos dia 23 e 24 de setembro em Goiás CEFET de Rio Verde. O
Professor Volmar tomou a tomou a palavra convidando os presentes para o almoço, e em seguida acontecerá
visita ao projeto piloto de tratamento de dejetos. Externou o convite para o baile gauchesco que será
promovido pela sua escola no dia 12 de junho. As atividades do período matutino encerram-se as 12 horas.
Reiniciaram-se os trabalhos as 13h 30min. O presidente do CONEA passou a palavra para o assessor jurídico
da ATASC/SINTAGRI Sr. Sílvio que apresentou os itens do estatuto/CONEA, com debate entre os presentes.
O sr. Silvio propôs aos membros das escolas presentes que seria enviado rascunho do estatuto e caso apareça
alguma sugestão que seja enviado até 31/05 para seu e-mail. Após faria os ajustes finais e enviaria ao irmão
Olírio para análise e parecer. Finalmente seria enviado ao presidente do CONEA, professor José Carlos, que
agendará nova plenária para apreciação e votação do estatuto. Após dialogo dos membros agendou-se para o
dia 18 de junho a plenária de apreciação com início previsto para as 9 horas - local: EAF de Rio do Sul. O
professor José Carlos agradeceu a presença das 09 escolas presentes. Sem mais nada a relatar eu Afrânio
fecho a presente ata, às 15:30 horas, que será lida e assinada pelos componentes da reunião.
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