Ata Transcrita do Primeiro Livro Ata da Reunião dos representantes das Escolas Agrícolas - Março de
2004
Reunião dos representantes das Escolas Agrícolas. Araranguá, 13 de março de 2004, durante XXVI Encontro
Estadual de Lideranças do Movimento dos Técnicos Agrícolas Catarinenses. O presidente Professor José
Carlos Brancher fe abertura da reunião manifestando sua satisfação com a presença dos representantes das
escolas e os presentes fizeram sua apresentação. Estavam presentes as seguintes escolas: CEDUP Campo Erê,
CEDUP São Miguel do Oeste Colégio Agrícola de Itapiranga, EAF Concórdia, EAF Sombrio, E A Colégio
Agrícola de Xanxerê. O primeiro assunto em pauta foi discutir a mobilização das escolas para participar do III
Congresso Estadual dos Técnicos Agrícolas e VIII Encontro Estadual do Ensino Agrícola. Que será realizado
nos dias 06 e 07 de novembro em Concórdia. Decidiu-se de CONEA enviar um oficio circular para as escolas
depois outro pelo SINTAGRI/ATASC e um terceiro pela Escola Agrotécnica Federal de Concórdia. No final
de agosto e início de setembro será feito o roteiro de visitas as escolas agrícolas para o encontro com os
alunos formandos. E o provão do CONEA ficou como sugestão para a terceira quarta-feira de novembro, dia
17/11/4l em função que nos dias 06 e 07 haverá o encontro de Concórdia. A seguir o Presidente do CONEA
pediu agilidade para as escolas enviarem os dados para a confecção do Catálogo bem como para o
informativo do CONEA. O prof. Néri Jorge Golinski presidente do CBPEA (Confederação Brasileira dos
Professores do Ensino Agrícola) falou sobre o encontro de 30 e 31 de março em Porto Alegre na Sede da
AGPTEA para tratar da organização do 9° ENEA (Encontro Nacional do Ensino Agrícola) que será em Rio
Verde Goiás, em data a ser definida entre os dias 13 a 17 de setembro. As escolas de SC têm o propósito de
fazer um esforço para formarmos uma caravana para nós fazermos presentes no encontro, pois sediamos o
último encontro em Camboriú e temos o atual presidente da organização a nível nacional. Foi feita solicitação
para todos buscarmos patrocínio para os livros (compêndios, manuais de Entomologia, Fitopatologia, etc.,)
que serão presenteados os alunos melhor classificados pelo teste do CONEA, uma vez que o CONEA não
tem recursos próprios, por isso será em breve feita a reforma do estatuto. Sem mais a tratar foi encerrada a
reunião.

05 de novembro – Dia do Técnico Agrícola

