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Ata Transcrita do Primeiro Livro Ata da Reunião Extraordinária do CONEA- Junho 2004 

Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e quatro, realizou-se no salão de eventos do Novo Hotel do 

Tinho na cidade de Rio do Sul, uma reunião do CONEA, onde foram tratados diversos assuntos. Inicialmente 

o presidente do CONEA, professor José Carlos Brancher convidou o Professor Oscar L. Harthmann da 

Escola Agrotécnica Federal de Rio do Sul, que fez a abertura da reunião dando as boas-vindas a todos. Em 

seguida José Carlos Brancher pediu ao consultor jurídico da ATASC/SINTAGRI/CONEA, Silvio Walter, que 

desse início à reunião falando sobre o estatuto do CONEA/SC que não foi lido na íntegra, mas somente 

discutidas as alterações elaboradas no artigo 1°, artigo 4º, artigo 5°, artigo 7º artigo 38° e artigo 51º, 

alterações estas discutidas, aceitas e aprovadas pelos presentes. Decidiu-se também alterar a composição da 

atual diretoria que terá mandato provisório por mais um ano e farão parte da mesma as seguintes pessoas: 

Presidente - José Carlos Brancher, Vice-Presidente - Dilmo Branger, Secretário - Nelson Rintzel, Segundo 

Secretário - Afrânio A. Thiel, Tesoureiro- Néri Flavio Dias, Segundo Tesoureiro - Gerson Batistella, 

Conselho Fiscal - Evandro Rambo, Volmar de Cezaro e Oscar Emílio Lustke Harthmann, Suplente - 

Lindomar Menegatti. Após vencimento do mandato, desta será eleita nova diretoria conforme consta no 

estatuto atual. Em seguida fez uso da palavra o professor Néri Flavio Dias que colocou sobre o roteiro de 

visitas que já está sendo realizado com êxito e que não houve alterações em seu cronograma. Na continuidade 

da reunião, Brancher falou sobre o ofício n° 009/CONEA/2004 que relata sobre a Organização da Avaliação 

por Competência e pediu a cada instituição o envio da relação de no mínimo dois professores por área - 

agricultura/zootecnia -até o dia quinze de julho, para que no dia dezesseis de setembro possam se reunir em 

Camboriú a fim de analisarem e escolherem as questões. Também pede o envio para o CAC, de duas 

questões por competência até o dia vinte e quatro de agosto aos cuidados do professor Afrânio A. Thiel. 

Lembrando também que a avaliação por competência será realizada no dia dezessete de novembro de dois mil 

e quatro, em virtude do III Congresso Estadual de Técnicos Agrícolas e VII Encontro de Ensino Agrícola. 

José Carlos Brancher também levou à discussão do grupo qual nomenclatura será adotada para a atividade 

que será realizada no dia dezessete de novembro, e concluiu-se que será denominada Avaliação do CONEA, 

e não provão como algumas instituições tem denominado. Em seguida pediu novamente como já havia feito 

em reunião anterior que as escolas enviem o catálogo e o logotipo o mais breve possível. Na continuidade fez 

uso da palavra o professor Antonio Carlos Espit da escola de Concórdia que falou sobre o encontro do ENEA 

em Rio Verde Goiás e da dificuldade em participar devido à falta de recursos financeiros para o deslocamento 

e estadia dos participantes. Colocou também da possibilidade de o encontro não mais ser denominado ENEA, 

mas Congresso Brasileiro de Ensino Agrícola, essa possibilidade ainda dependerá de reuniões para discussões 

e aprovação. Espit também falou sobre o III Congresso Estadual de Técnicos Agrícolas e do VII Encontro 
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estadual do Ensino Agrícola de Santa Catarina que se realizará em Concórdia nos dias seis e sete de 

novembro de dois mil e quatro. Para as escolas efetivar a inscrição, deverão preencher a ficha e encaminhar 

para a comissão organizadora. Fixaram-se os valores de inscrição em R$ 10,00 para alunos e R$ 20,00 para 

os demais profissionais e participantes. O Diretor do CEDUP de RIO do Sul Cláudio Koller agradeceu a 

presença de todos. Sem mais nada a relatar foi lavrada a presente ata que será lida e assinado pelos presentes.  


