
 
MOVIMENTO CATARINENSE DOS TÉCNICOS AGRICOLAS REALIZA SEU LXV ENCONTRO ESTADUAL 

 
Realizado nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Campos Novos e contando com a presença do Prefeito 

Municipal Silvio Alexandre Zancanaro , Presidente da 
Câmara de Vereadores Darcy Rodrigues Pedroso, 
Secretário Municipal de Administração e Finanças Téc. 
Agr. Dari Orestes Scaraboto, do Presidente do 
Conselho Estadual do Ensino Agrícola Prof. Lauri 
Marconatto do representante do Deputado Estadual e 
Tec. Agr. Altair Silva Deputado Estadual Romildo Titon 
e do Deputado Federal e Tec. Agrícola Darci de Matos, 
são sessenta e cindo encontros ao longo dos trinta e 
dois anos do SINTAGRI, o que é motivo de orgulho para 
a categoria em Santa Catarina.  

 

O LXV ENCONTRO ESTADUAL DE LIDERANÇAS DO MOVIMENTO DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS 

CATARINENSES teve como pauta Palestra sobre o E-social Rural; (Nota Fiscal eletrônica, Aposentadoria 

Rural, FUNRURAL, IRPF, E-Social e Cadastro Atividade Econômica Pessoa Física- CAEPF); Prestação 

Contas ATASC e do SINTAGRI; Eleições Complementares; Projeto Captação Sócios; Negociações 

Trabalhistas   2019; Conselho Próprio e Congresso Técnico (JETASC).  

A realização da Palestra de Claudomiro Antunes foi bastante elogiado pelos presentes por ter abordado 

assuntos de extrema relevância para a atual realidade social e fiscal dos produtores e 

das propriedades rurais. A apresentação do relatório Financeiro foi exposta pelo Diretor Adm. e 

Financeiro Venilton José de Souza foi feita de forma sucinta e clara e aprovada pelos presentes. O 

Presidente do Sintagri Antônio Tiago da Silva apresentou o Projeto de Captação novos sócios, que visa 

aumento de 30% do quadro social, o projeto piloto será implementado na região da Serra Catarinense. 

Foi motivo de discursão também as negociações 

trabalhistas 2019/2020, onde foi feito uma análise dos 

avanços ocorrido durante os 10 últimos anos, e o 

ganho real que cada um dos segmentos teve durante 

este período.  

Foram avaliados ainda as dificuldades encontradas nas 

negociações deste ano com o SINDICARNES em 

razão da mudança no comando da entidade, e com a 

secretária de Estado da Agricultura onde só no último 

dia 02/10 é que foi apresentada a proposta a ser 

levada para apreciação da Assembleia dos 

trabalhadores. 

Foi feito um relato e debate sobre as questões do Conselho dos Técnicos Agrícolas com a 

apresentação de um passo a passo de tudo o que ocorreu desde sua criação até a presente data. 

O Encerramento do evento se deu com o Congresso Técnico dos XII JETASC - Jogos Estaduais dos 

Técnicos Agrícolas que acontecera nos dias 15 e 16 de novembro de 2019 em Jaraguá do Sul sob a 

Coordenação e Organização do Núcleo dos Técnicos Agrícolas do Litoral norte Catarinense - NURTALINC. 

Fonte – SINTAGRI/ATASC 


