Ata Transcrita do Primeiro Livro Ata da Reunião Ordinária do Concelho Estadual de Ensino Agrícola
de Santa Catarina – Assembleia Geral – Outubro de 2000
Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil no auditório da EPAGRI em Campos Novos reuniu-se a
diretoria do Concelho Estadual de Ensino Agrícola, sob a presidência do senhor Luiz Alberto Ferreira, que
após a abertura dos trabalhos, e a auto apresentação dos conselheiros, o presidente justificou a ausência de
alguns conselheiros que por outro compromissos não compareceram. Passando a comentar o sucesso dos
eventos destacando o numero significativo de participantes em todos os eventos; solicitou do secretário a
leitura da convocação e ordem do dia. Que após a leitura passou-se a comentar sobre o novo catálogo de
divulgação das escolas agrícolas do estado de Santa Catarina. Informando que o secretário da Agricultura o
senhor Odair Zonta patrocinou a elaboração dos catálogos. O catalogo apresenta um comentário sobre o
ensino agrícola no estado de Santa Catarina, e também as estruturas das escolas tanto administrativas quanto
de ensino sendo solicitado na oportunidade que as escolas atualizem seus dados informativos, e que no prazo
de cinco dias a contar da data da reunião para encaminhar a Camboriú. As informações que serão elencadas
de cada unidade escolar são: dados históricos, localização, equipe diretiva, área de atuação (cursos
oferecidos), número de alunos e de estagiários no ano de 2000, formandos e outras informações que através
das mesmas a comunidade de modo geral possa conhecer todo o trabalho da escola na sua região e área de
ação. Deverá constar o decreto 2.208 a resolução CNE/CEB 04/99 e o estudo do CONEA, e uma pequena
apresentação das escolas, uma agenda de telefone. Comentários sobre a legislação. A realização dos jogos nas
escolas agrícolas, com a candidatura de Concórdia para a realização dos terceiros jogos na Escola
Agrotécnica de Concórdia, e participação de alguns eventos, e a mudanças no sistema de ensino das escolas
agrícolas, a criação da cooperativa dos técnicos e a aproximação dos colégios, com a participação nas
decisões com direito de voto no SINTAGRI e ainda a necessidade de todos os técnicos obterem seus registros
no CREA; e também alguns informes de interesse do ensino agrícola. As escolas passaram a centros de
formação, os CEDUPs. Foram levantados alguns entraves que as escolas estão enfrentando com as novas
tendências em relação as concomitâncias e a qualidade dos novos cursos oferecidos. Após várias análises com
relação as dificuldades enfrentadas pelas escolas, resta uma preocupação e um questionamento; qual será a
identidade das escolas agrícolas frente tantas mudanças. Como e para onde estão sendo levados os rumos e o
papel histórico das escolas. E que o CONEA foi convidado a participar do Conselho Deliberativo da
Educação Profissional – CODEP/SC que o mesmo participará das discussões. Dando por encerrado o
primeiro item da pauta com a aprovação do catálogo com o compromisso dos presentes na sua execução.
Passou-se a discussão do segundo item da pauta do dia que é a eleição da nova diretoria do CONEA para o
biênio 2000 a 2002: o presidente fez um comentário dizendo que sempre as chapas são formadas de forma a
05 de novembro – Dia do Técnico Agrícola

comtemplar todas as entidades mantenedoras com seus representantes. Após foi solicitado que os presente
colocassem sua intensão de colaborar com a composição da mesma. O professor Reinhardt Sievers mesmo
não estando presente colocou o seu nome a disposição e manifestou vontade de participar, a seguir o
professor João José Stüpp mencionou a participação de uma escola do SEMTEC; indicando o professor José
Carlos da escola de Santa Rosa como vice presidente como vice-presidente que o mesmo seria preparado para
concorrer como presidente numa próxima, a seguir o professor Dilmo Branger compôs com as indicações até
ali feitas e sugeriu a seguinte composição: o professor José Carlos Brancher como presidente, o professor
Luiz Alberto Ferreira vice; o professor Reinhardt Sievers como primeiro secretário e o professor Valmor de
Cesaro como segundo secretário. Que após ser colocada, analisada pela plenária foi aceitada por unanimidade
dos presentes: então ficou assim a diretoria do CONEA para o exercício de 2000 a 2002: presidente Jose
Carlos Brancher, vice Luiz Alberto Ferreira, primeiro secretário Reinhardt Sievers e segundo secretário
Valmor de Cesaro. O presidente manifestou a satisfação com o sucesso alcançado com a realização dos
eventos nas escolas, que mostrou toda a identidade do trabalho desempenhado com a realização dos eventos
que teve como ponto alto a participação da comunidade como um todo. O presidente eleito aproveitou a
oportunidade para demonstrar sua satisfação ao ser eleito porque isto demonstra um reconhecimento da sua
boa vontade em contribuir com todo o processo que envolve o CONEA e o ensino agrícola de um modo
geral. Considerando também que isto lhe trará algumas dificuldades pois dispõe de pouco tampo pois já tem
vários compromissos; conclamando o apoio de todos os companheiros que tenham o mesmo compromisso
com os rumos do ensino agrícola de Santa Catarina e o Brasil. Então o presidente Luiz Alberto Ferreira
declarou eleita e empossada a nova diretoria. Aproveitou para fazer um agradecimento especial a ex diretoria
pelos trabalhos realizados apesar das dificuldades encontradas. E também mencionou que durante a sua
gestão como presidente as escolas passaram por transformações e/ou mudanças nas suas estruturas devido as
mudanças políticas principalmente, frisou também que sempre teve um grande prestigio em toda a gestão
com a participação nas reuniões e nos trabalhos; que hoje o CONEA congrega um número de 14 escolas em
todo o estado. Passou-se ao terceiro item da ordem do dia que trata da organização e participação do evento
final em Rio do Sul, iniciado com o apoio financeiro que a secretaria do estado deu aos professores das suas
unidades. O presidente conclamou a participação de todos os professores e que seria feito uma solicitação
para a transferência das aulas do magister daquela data para não prejudicar o envolvimento dos mesmos no
evento. Então passou-se a uma estimativa da participação das escolas, iniciando por Campo Erê que depende
da liberação do magister; Santa Rosa participará com 25 pessoas; Itapiranga com 4 pessoas; Fraiburgo com
17 pessoas; São Miguel do Oeste com 17 pessoas, Camboriú com 30 pessoas; São José do Cerrito com 18
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pessoas; Concórdia com 20 pessoas; Água Doce com 10 pessoas e a escola anfitriã com 80 pessoas; e que
todas as escolas receberão todo a material de divulgação. Foi mantido também a previsão da aplicação do
provão nas escolas agrícolas e que terão o apoio da secretaria na elaboração e aplicação das mesmas; ficando
responsável pelas escolas a participação dos professores Adilson Benelli de Fraiburgo; Luiz Alberto Ferreira
de Camboriú; e José Carlos Brancher de Santa Rosa para conjuntamente com a secretaria para a elaboração
dos trabalhos a serem aplicados nas escolas. A reunião passou para o segundo momento com toda a plateia
que participaram de um encontro de lideranças da categoria dos técnicos em agropecuária de Santa Catarina
que sob a presidência do senhor Neri Flávio Dias, presidente do SINTAGRI abriu um espaço para a
divulgação do resultado da eleição do CONEA; e que o professor João José Süpp fez o relato e a
apresentação dos nomes e de seus referidos cargos. O presidente saldou a nova diretoria e agradeceu a ex
diretoria pelos trabalhos realizados; que conclamou a todos os dirigentes que engajem-se em prol de um
trabalho cada vez melhor para todos os segmentos da categoria. Passando-se após a avaliação dos eventos
com a explanação do senhor Edson Dequadra que passou ao relato dos resultados obtidos em cada evento.
Escola Agrícola de Itapiranga realizado no dia 14/08/2000 com 110 participantes, sendo 09 técnicos agrícola,
77 alunos e 24 convidados, palestrante Eng. Agr. José Noivo Carvalho – EPAGRI. CEDUP São Miguel do
Oeste realizado no dia 15/08/2000 com 124 participantes, sendo 24 técnicos agrícola, 90 alunos e 50
convidados, palestrante Eng. Agr. Alceu Cericatto Dimom. Colégio Agrotécnico 25 de Julho, São Carlos,
realizado no dia 16/08/2000 com 56 participantes, sendo 09 técnicos agrícola, 38 alunos e 09 convidados,
palestrante senhor Luiz Temo - OCESC. Escola Agrícola La Salle, realizado no dia 17/08/2000 com 165
participantes, sendo 32 técnicos agrícola, 88 alunos e 45 convidados, palestrante senhora Sandra Helena
Guilard – SEARA, Téc. Agr. Santana Perreira – CIDASC e Med. Vet. Geferson Bitencourt - Nutron. CEDUP
Campo Erê realizado no dia 18/08/2000 com 136 participantes, sendo 18 técnicos agrícola, 50 alunos e 60
convidados, palestrante senhor Vilmar dal Bosco. Escola Agrotécnica Federal de Concórdia realizado no dia
11/09/2000 com 157 participantes, sendo 31 técnicos agrícola, 106 alunos e 20 convidados, palestrante Tec.
Agr. Elvio Flores de Oliveira – Consultor SADIA. Escola Agrotécnica Federal de Rio do Sul realizado no dia
12/08/2000 com 143 participantes, sendo 27 técnicos agrícola, 104 alunos e 03 convidados, palestrante
senhor Harrg Darow – CROVIL, Tec. Agr. Adólcio Vanderline – produtor de gado leiteiro e Tec. Agr. Cleisa
Krewse e Rui Berski. Colégio Agrícola de Camboriú realizado no dia 13/09/2000 com 101 participantes,
sendo 30 técnicos agrícola, 64 alunos e 06 convidados, palestrante Tec. Agr. Devanir Mengarda –
HERBIVALE e Tec. Agr. Jurandir Largura – EPAGRI. Colégio Agrícola Sen. Carlos Gomes de
Oliveira/Araquari realizado no dia 14/09/2000 com 104 participantes, sendo 20 técnicos agrícola, 71 alunos e
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06 convidados, palestrante Eng. Agr. José Carlos Demarchi - EPAGRI. CEDUP Canoinhas realizado no dia
19/09/2000 com 115 participantes, sendo 33 técnicos agrícola, 69 alunos e 07 convidados, palestrante senhor
Álvaro Jorge Lara - Consultor. O senhor Neri ainda salientou que as escolas deverão assumir de fato todos os
eventos envolvendo a categoria; e que o nível dos eventos foi ótimo com ênfase ao nível dos palestrantes,
senhor Álvaro Jorge Lara de Canoinhas; Eng. Agr. José Demarchi de Araquari; senhor Luiz Temp de São
Carlos. Na sequencia o senhor Edson Dequadra apresentou a agenda ATASC – Outubro e Novembro/2000:
no dia 06/10 Reunião da CEAGRO – CREA/SC e Planária; no dia 07/10 XIX Encontro Estadual dos
Técnicos Agrícolas – Campos Novos; dia 11/10 Reunião com o núcleo de Tubarão – Legislação Profissional
e Agrotóxicos; dia 18/10 pela manhã, curso de Legislação Profissional e Agrotóxicos – Escola A. F. de Rio
do Sul, no período noturno, Escola Agrícola La Salle de Xanxerê; no dia 20/10 curso de Legislação
Profissional e Agrotóxicos – CEDUP de Canoinhas. Mês de Novembro: dia 04/11 e 05/11 Congresso dos
Técnicos Agrícolas; dia 10/11 Reunião da Câmara e Plenária no CREA/SC; dia 22/11, manhã: curso de
Legislação Profissional e Agrotóxicos – Escola A. F. de Concórdia, à noite, Colégio Agrícola de São Carlos;
23/11 curso de Legislação Profissional e Agrotóxicos – Colégio Agrícola de Itapiranga e dia 24/11 curso no
CEDUP São Miguel do Oeste. Que após foi apresentado uma conclusão geral dos seminários regionais
realizados nas 14 escolas do estado com a participação das escolas agrícolas, núcleos regionais, ATASC e
diretorias regionais – SINTAGRI apresentando um total de participantes de 1631 pessoas, sendo 987 alunos,
318 técnicos agrícolas e 326 convidados, tendo como promotores do evento a ATASC, SINTAGRI e
CONEA. Passou-se a outros enformes sobre o congresso que foi uma confraternização entre colégios, e que o
público participante deverá ser de técnicos agrícolas, alunos, professores e funcionários dos colégios. Cada
colégio deverá informar a comissão organizadora até o dia 26/10/00 o número de participantes; e que os
alunos serão hospedados no CAIC, e no Centro Educacional de Rio do Sul e as meninas serão alojadas no
colégio agrícola de Rio do Sul; cada delegação deverá eleger um representante para os contatos com a equipe
organizadora e os demais integrantes deverão alojar-se na rede hoteleira da cidade. O presidente do sindicato,
senhor Neri comandou a participação de todos os técnicos devido a importância do evento para toda a
categoria dos profissionais da agropecuária, que na oportunidade foi apresentado um orçamento para a
realização do evento na ordem de 26.280,00 reais sendo assim arrecadados 6.000,00 reais com 600 inscrições
de participantes; 6.480,00 reais de auxílio do CREA; 8.800,00 reais auxilio da casa agropecuária São Luiz e
mais 5.000,00 reais como auxílio financeiro do CODESC; e todo o trabalho de gráfica e impressão do
material foi fornecido pela EPAGRI e que contatos de informação deverão ser feitos com Milene em Rio do
Sul. Dessa forma deu-se a reunião como encerrada.
05 de novembro – Dia do Técnico Agrícola

