
 

05 de novembro – Dia do Técnico Agrícola 

Ata da Reunião Extraordinária da Diretoria do CONEA – Maio de 2008 

Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e oito, reuniram-se no auditório do CEDUP Professor 

Jaldir Bhering F. da Silva no município de Água Doce, às 13 (treze) horas, os representantes legais da 

diretoria do CONEA – Conselho Estadual do Ensino Agrícola do Estado de Santa Catarina através do 

presidente Wilson Staub e demais membros da diretoria, Néri Flávio Dias, José Jucelino de Oliveira, Gerson 

Batistella, Nivaldo Turra, Evandro Luiz Rambo, Claudir Gilioli, Alvino Shenem, Mauro Hahn, José Orlando 

Kunh, Mauri Banhara, Rafael de Barba, Lindomar Menegatti e Inis Machado da Silva de Godoy. O professor 

Nivaldo Turra, diretor do CEDUP de Água Doce, faz a abertura dos trabalhos, ressaltando a situação atual 

dos CEDUPs diante as dificuldades financeiras encontradas junto ao governo do Estado. Na sequência o 

presidente do CONEA professor Wilson Staub agradece a presença de todos e dá encaminhamento aos 

trabalhos do dia. O Sr. Néri Flávio Dias apresenta o roteiro de visitas às Escolas Agrícolas de Santa Catarina 

pelos representantes do SINTAGRI, ATASC, UNITAGRI e CONEA, após trocas de ideias definiu-se as 

datas das visitas de acordo com a realidade das Entidades e das Escolas. Foi discutido sobre o Congresso 

Estadual do Ensino Agrícola e Encontro Estadual do Ensino Agrícola de Santa Catarina, IV CETASC e o IX 

ENEASC, onde será priorizada a presença de 75 % dos participantes como sendo profissionais da área e 

professores e 25 % alunos formandos das Escolas Agrícolas. O professor Wilson Staub comenta sobre o 

sucesso obtido com a realização do I Fórum do Ensino Agrícola de Santa Catarina que trabalhou as 

competências e conteúdos da área vegetal. Para o segundo II Fórum do Ensino Agrícola ficou definido que o 

mesmo acontecerá no CEDUP de Água Doce nos dias 12 (doze) e 13 (treze) de setembro de 2008, a 

programação do evento terá como objetivo principal trabalhar as competências e conteúdos da área animal, 

um painel sobre a contextualização do Ensino Agrícola no Estado, que será coordenado pelo professor José 

Jucelino de Oliveira e palestra sobre Empreendedorismo Agropecuário através do SEBRAE. Ficou definido 

também para o II Fórum as seguintes competências e respectiva Escola Coordenadora, Animais de Grande 

Porte – Campo Erê, Animais de Médio Porte e Aves – São Miguel do Oeste, Animais de Pequeno Porte – 

Concórdia, Zootecnia – Xanxerê, Forrageiras – Itapiranga. A reunião para debater a programação do II Fórum 

será dia 20 (vinte) de Junho no CEDUP de Água Doce às 13h00min. O presidente do CONEA Wilson Staub 

comunica que está se licenciando do cargo de Presidente para concorrer a eleições municipais, conforme o 

Estatuto do CONEA, a presidência passou a ser assumido pelo vice-presidente Professor José Jucelino de 

Oliveira da Escola Agro técnica Federal de Concórdia. O 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. 


