
 

05 de novembro – Dia do Técnico Agrícola 

Ata da Assembleia Geral Ordinária da Plenária do CONEA- Março de 2017 

No vigésimo quarto dia do mês de março de dois mil e dezessete, reuniram-se no Hotel Bordignon, na cidade de 

Joaçaba/SC as 10h, os representantes legais do Sindicato dos Técnicos Agrícolas de Nível Médio do Estado de 

Santa Catarina – SINTAGRI, da Associação dos Técnicos Agrícolas de Santa Catarina – ATASC, e do Conselho 

Estadual de Ensino Agrícola de Santa Catarina – CONEA representado pelo CEDUP Getúlio Vargas – São Miguel 

do Oeste, CEDUP Campo Erê – Campo Erê, CEDUP Caetano Costa – São José do Cerrito, CEDUP Professor 

Jaldyr Bhering Faustino da Silva – Água Doce, CEDUP Vidal Ramos – Canoinhas, IFC Campus Santa Rosa do 

Sul, IFC Campus de Concórdia, IFC Campus de Rio do Sul, IFC Campus de Araquari, Colégio La Salle – 

Xanxerê. O Presidente do CONEA, Professor Nelson Rintzel, faz a abertura dos trabalhos saudando todos os 

presentes. Na sequência, destacou a importância dos trabalhos que vem sendo realizados pelo CONEA no Estado 

de Santa Catarina, e conclamando as Escolas para que seja dada a continuidade merecida ao Conselho Estadual de 

Ensino Agrícola deste Estado, através da nova diretoria que será eleita nesta data para o próximo mandato. O 

tesoureiro do CONEA Antonio Tiago da Silva apresentou a prestação de contas referente ao ano de 2016, após a 

leitura do parecer do conselho fiscal, a prestação de contas foi aprovada por unanimidade pelos presentes. Definiu-

se também que a cobrança das anuidades do ano de 2017 será encaminhada após o pagamento das anuidades 

referentes ao ano de 2016, devidas pelas Escolas localizadas nos municípios de Camboriú, Concórdia, Araquari e 

Canoinhas, assim o tesoureiro entrará em contato com as Escolas nas próximas semanas. Na sequência, o 

Presidente do CONEA apresentou o relatório de atividades da gestão 2015/2016, destacando: a) Agradecimento 

especial ao CEDUP de São Miguel do Oeste por ter assumido nos dois últimos anos a Coordenação da Elaboração 

da Avaliação do CONEA; b) Destacou a importância do roteiro de visitas pelas entidades nas Escolas Agrícolas do 

Estado, solicitando que a próxima diretoria se faça presente no roteiro das visitas, divulgando e fortalecendo os 

trabalhos do CONEA aos professores e alunos; c) Emissão dos certificados de participação para cada professor na 

elaboração da Avaliação do CONEA; d) A implantação do novo sistema de correção da Avaliação através de 

software online com utilização de aplicativo androide; e) Os trabalhos que foram realizados para a elaboração do 

Livro do CONEA, destacando a data de 4 de abril como prazo final para a revisão dos históricos de cada Escola, 

com texto de 4500 a 5000 caracteres, com espaços. Os históricos devem ser encaminhados por e-mail para o 

Professor Gerson Batistella (gerson.batistella@lasalle.org.br); f) Está previsto para setembro de 2017 o VI 

Congresso do CONEA com lançamento do Livro do CONEA elaborado a partir das 22 competências, construídas 

a partir dos 5 fóruns anteriores; g) Participação nos Encontros dos professores das Escolas Agrícolas, organizado 

pela Associação Gaúcha AGEPTEA; h) Proposta de confecção de 12 banners com as 22 competências utilizadas 

na avaliação do CONEA, sendo um para cada Escola; i) Participação nas formaturas para entrega da premiação 
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aos alunos melhores colocados de cada Escola. Foi definido por unanimidade o CEDUP Professor Jaldyr Bhering 

Faustino da Silva de Água Doce, como responsável pela Comissão de Elaboração da Avaliação do CONEA 2017, 

sendo o professor Marino da Silva Pinto o responsável pela Elaboração, definindo-se as seguintes datas: Até 31 de 

agosto para o envio das questões para o endereço eletrônico marinotec@gmail.com; 05 e 06 de outubro encontro 

das Escolas para a elaboração da Avaliação no CEDUP Professor Jaldyr Bhering Faustino da Silva de Água Doce, 

08 de novembro a aplicação da Avaliação e dia 17 de novembro a correção também no CEDUP de Água Doce. O 

Presidente Nelson Rintzel convoca as Escolas Agrícolas Estaduais para uma reunião de trabalho em Caçador/SC 

com o deputado Valdir Cobalchini, para propor a elaboração de um projeto de lei que traga sustentabilidade 

financeira aos CEDUPs Agrícolas do Estado. Foi decido que a nova diretoria eleita do CONEA junto as entidades 

ATASC e SINTAGRI, estarão elaborando o roteiro de visitas as Escolas Agrícolas, e encaminhando via e-mail nas 

próximas semanas. Conforme definido na assembleia de 2016, o grupo de trabalho (Antônio Tiago da Silva, Gerson 

Batistella, José Carlos Brancher e Nelson Rintzel) está elaborando a programação para o VI Fórum (congresso ou 

seminário, a ser definido) do CONEA, previsto para setembro de 2017. Na programação do VI Fórum, um dos 

palestrantes convidados é o professor Antonio Waldimir Leopoldino da Silva, doutor em gestão do conhecimento da 

sustentabilidade, que vai falar sobre sucessão familiar pelos Técnicos Agrícolas formados em nossas escolas. O 

professor Antonio solicitou um dia de visita em cada Escola, para aplicar um questionário aos alunos do Curso 

Técnico em Agropecuária, que servirá de base para construir sua palestra. As Escolas aceitaram a proposta e 

deverão encaminhar ao professor Gerson Batistella o nome de um representante, que será o contato com o 

professor Antonio Waldimir Leopoldino da Silva, para combinar datas e horários. O professor José Carlos 

Brancher, Presidente da ATASC e assessor do Presidente do CREA/SC, chamou a atenção de todas as Escolas 

Agrícolas do Estado para verificarem junto ao site do CREA o credenciamento dos seus Cursos Técnicos. Destaca 

que para algumas Escolas, não consta na base de dados do CREA o devido registro. O Presidente do CONEA – 

Conselho Estadual de Ensino Agrícola de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com 

o capítulo VIII – Artigos 47 a 53 e parágrafos do estatuto deste Conselho convoca todos os presentes à 

participarem das eleições de renovação da DIRETORIA e CONSELHO FISCAL do CONEA, as candidaturas 

foram registradas através de requerimento à atual diretoria, com a nominata completa para todos os cargos, de 

posse das candidaturas o atual presidente do CONEA dá início as eleições, conforme sequência de trabalhos 

apresentados nas próximas Atas de Eleição e Posse da nova diretoria. O Presidente do CONEA, no uso de suas 

atribuições legais, dá por encerada a assembleia, agradecendo 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 anexada à lista de 

presenças que é parte integrante desta ata.  


