
 

05 de novembro – Dia do Técnico Agrícola 

Ata da Assembleia Geral Ordinária da Plenária do CONEA – Março de 2006 

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e seis, reuniram-se no auditório do CEDUP Professor 

Jaldir Bhering F. da Silva no município de Água Doce, às 10 (dez) horas, os representantes legais do 

Sindicato dos Técnicos Agrícolas de Nível Médio do Estado de Santa Catarina – SINTAGRI, Escola Agro 

técnica Federal de Sombrio, CEDUP – São Miguel, CEDUP- Campo Erê, CEDUP – Água Doce, Colégio La 

Salle – Xanxerê, Colégio Agrícola de Camboriú e IAESC – Itapiranga. O Presidente do CONEA, Professor 

Nivaldo Turra faz a abertura dos trabalhos saudando todos os presentes, em sequência perguntou aos 

representantes das Escolas se todas receberam os resultados da Avaliação do CONEA de 2005, todos os 

presentes afirmaram ter recebido, decidiu-se assim desnecessário apresentar novamente em reunião. Em 

votação foi eleito o professor Gerson Batistella do Colégio La Salle de Xanxerê como responsável pela 

comissão de elaboração do Provão do CONEA 2006, definindo-se por unanimidade as seguintes datas: Dia 

22 (vinte e dois) de agosto de 2006 a entrega das questões para a elaboração do provão, que deverão ser 

encaminhadas ao professor Gerson Batistella no Colégio La Salle de Xanxerê; Dia 20 (vinte) de outubro de 

2006 - encontro no Colégio La Salle de Xanxerê às 09 (nove) horas para a montagem do Provão do CONEA 

de 2006; Dia 22 (vinte e dois) de novembro de 2006 a aplicação do Provão em todas as Escolas Agrícolas de 

Santa Catarina simultaneamente; Dia 04 (quatro) de dezembro de 2006, encontro no Colégio La Salle de 

Xanxerê às 09h 00min (nove) para a correção do Provão do CONEA de 2006. Definiu-se que todas as 

Escolas agrícolas encaminhem ao Presidente do CONEA Professor Nivaldo Turra, todos os dados cadastrais 

da Escola e o Plano de Curso, para que o CONEA possa montar um banco de dados de todas as Escolas 

Agrícolas de Santa Catarina. Decidiu-se que será encaminhada correspondência ao Conselho Estadual de 

Educação de Santa Catarina reclamando sobre a desconsideração deste Conselho de Educação com o 

CONEA quanto à abertura de novos Cursos Técnicos na área da agropecuária. O Presidente do CONEA, 

Professor Nivaldo Turra, passou a palavra para o Presidente do SINTAGRI e também tesoureiro do CONEA 

Sr. Néri Flavio Dias, que combinou com os presentes as datas de 07 (sete) a 11 (onze) de agosto e de 11 

(onze) a 15 (quinze) de setembro de 2006, para realização do roteiro de visitas pelos representantes do 

SINTAGRI, ATASC, UNITAGRI e CONEA a todas as escolas agrícolas de Santa Catarina. Solicitaram-se as 

Escolas presentes as respectivas datas de sua formatura, para que seja feita a entrega da premiação dos 

melhores colocados do CONEA do provão de 2005. O Sr. Néri Flavio Dias lembrou a todos sobre a 

importância do Estatuto do CONEA aprovado em julho de 2005, organizando assim as plenárias, reuniões e 

assembleias conforme o presente estatuto. Passou-se a palavra ao Professor José Orlando, que expôs aos 

presentes a programação do Encontro Estadual de Ensino Agrícola de Santa Catarina nos dias 13 (treze) e 14 
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(quatorze) de outubro de 2006, em São João do Oeste com abertura as 09 (nove) horas do dia 13 (treze). 

Apresentou-se as seguintes sugestões de temas a serem explanados no Encontro Estadual: - Um representante 

do conselho Estadual de Educação para falar sobre os cursos técnicos e a sistemática de ensino; - 

Empreendedorismo; -  Palestra sobre o Contesto Nacional da situação agropecuária no Brasil; - Categoria 

profissional; - Palestra motivacional; - Um representante do MEC para falar sobre a funcionalidade do ensino 

por competências e o que mudou após sua implantação. Decidiu-se que participarão do Encontro Estadual 12 

(doze) representantes por Escola, sendo 5 (cinco) alunos e 7 (sete) profissionais. Retomando a palavra o 

Presidente do CONEA, Professor Nivaldo Turra, que junto aos presentes decidiram enviar uma 

correspondência para cada Escola Agrícola de Santa Catarina, convidando a participar do CONEA um 

representante da Mantenedora, um representante da área administrativa e um representante dos professores, 

estes membros deverão ser efetivos e cada um deve ter um suplente. Combinou-se que para a Plenária que 

será realizada dia 09 (nove) de junho de 2006 em Campos Novos, Santa Catarina, será instituído a cada 

Escola uma contribuição anual para o CONEA, com valor a ser combinado nesta data, o tesoureiro do 

CONEA, Sr. Néri Flavio Dias sugeriu o valor de 1 (um) salário mínimo por Escola, pois até então todas as 

despesas do CONEA são ressarcidas pelo SINTAGRI. Também para a Plenária do dia 09 (nove) será feita a 

exposição de alterações nas Competências Gerais dos Técnicos em Agropecuárias com o objetivo de facilitar 

a elaboração das questões para os próximos provões do CONEA. O Presidente do CONEA, Professor 

Nivaldo Turra agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, eu Gerson Batistella, secretário do 

CONEA, encerro a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. 

  

 


