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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE NÚMERO 813 DO CONSELHO REGIONAL DE 1 

ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC. 1. DATA E HORÁRIO DE 2 

ABERTURA DOS TRABALHOS: Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e treze, com 3 

início às dezessete horas, reuniu-se o Plenário do Crea-SC, em sessão ordinária, no auditório do 4 

Conselho, no bairro Itacorubi, em Florianópolis. 1.1. VERIFICAÇÃO DO QUORUM: Após a 5 

verificação e constatação da existência de quórum, o presidente do Crea-SC, Engenheiro Civil e de 6 

Segurança do Trabalho Carlos Alberto Kita Xavier, agradeceu a presença de todos conselheiros e 7 

declarou instalada a sessão plenária mensal ordinária de março de 2013. Ato contínuo convidou o 8 

Tec. Edif. Lino Gilberto da Silva, Diretor Financeiro da Mútua, e o Eng. Eletric. Antônio Salvador da 9 

Rocha, Diretor de Tecnologia da Mútua, a fazerem parte da mesa diretora. 1.2. CONSELHEIROS 10 

PRESENTES: RAPHAEL BRESSAN, RODRIGO DEL OLMO SATO, SÍLVIA SANTOS, WILSON 11 

CESAR FLORIANI JÚNIOR, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, CARLOS HENRIQUE CLÍMACO, 12 

JOSÉ ELISEU KURPIEL, EDSON LUIZ LUEDERS, SÉRGIO L. ZANELLA, SANDRA A. ASCARI, 13 

ASCÂNIO PRUNER, LUIZ CARLOS FERRARO, ROBERTA MAAS DOS ANJOS, LUIZ RAMON DA 14 

SILVA, EMERSON SIQUEIRA, ÉDIMO CELSO RUDOLF, CLAUDEMIR R. OLDONI, SAULO 15 

VICENTE ROCHA, SÉRGIO M. ROMARIZ, ALÍRIO A. CALDART, JULIANO GONÇALVES, 16 

MARCOS POLLO CUNHA, BERNARDO J. D. TASSO, EDSON J. GUENTHER, ALVARO MARCOS 17 

MICHELOTTO, MARCILIO ZANELLA, ROGÉRIO G. ARAÚJO, LUIZ CESAR ZIMMERMANN 18 

DAMÁSIO, CARLOS KOYTI NAKAZIMA, SÉRGIO A. BECKE, LEANDRO HEINZEN, ROVAN 19 

SCHROEDER, JULIO CESAR SILVEIRA, ROBERTO KRIEGER, JOÃO BATISTA ARMANI, 20 

ROBERTO MATHIAS SUSIN, MARIA ELSA NUNES, NAHOR CARDOZO JÚNIOR, DIMAS ELIEZER 21 

DE S. E OLIVEIRA, EVALDO CAVALLI, FABIANO FLORIANI GARCIA, ROOSEVELT P. 22 

FONTANELA, JOÃO DE OLIVEIRA, VICTORIO BOLFE, AMAURI FORLIN, PIERRY CARVALHO, 23 

JOSÉ ANTONIO LATRÔNICO FILHO, JOSÉ AUGUSTO DA MATTA GUEDES, EDUARDO ARAGÃO 24 

SILVA, IVO GILMAR PETRI, LUIS ANTONIO KUHN, HÉLIO ROHDEN, DION ELIAS R. DE 25 

OLIVEIRA, PAULO FERNANDO SQUIZZATO, FELIPE PENTER, MARCOS DOS SANTOS WEISS, 26 

ROSICLER MARIA VANTI, GERMANO FUCHS, ALVORI JOSÉ CANTÚ, CELSO ZARPELLON, 27 

ANALU MANTOVANI, ACÁCIO MARIAN, GILSON JOSÉ M. GALLOTTI, HILÁRIO TEZZA DESTRO, 28 

VANILDO RODRIGUES, GILBERTO FERRETTI, RAIMUNDO NONATO GONÇALVES ROBERT, 29 

REGINALDO ROCHA FILHO, ELTON POLINA, IVAN TADEU BALDISSERA, FERNANDA VANHONI, 30 

RODRIGO LUIZ DO CARMO SOUZA e EVANDRO JOSÉ MARTINS. 1.3. CONSELHEIROS QUE 31 

SOLICITARAM DISPENSA: EDILSON JOSÉ MISCHAUT e GECY JOSÉ GONZAGA ROCHA. 2. 32 

EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL: O presidente solicitou que todos ficassem em posição de 33 

respeito para execução do hino nacional. 3. EXECUÇÃO DO HINO DO ESTADO DE SANTA 34 

CATARINA: Na sequência foi executado o hino do Estado de Santa Catarina. 4. DISCUSSÃO E 35 

APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ANTERIOR: O presidente colocou em regime de 36 

discussão a ata da sessão nº 812, realizada em 18 de janeiro de 2013 e, em não havendo 37 

manifestações, colocou a mesma em regime de votação, sendo aprovada por UNANIMIDADE, com 38 

abstenção do conselheiro João de Oliveira. 5. INFORMAÇÕES SOBRE CORRESPONDÊNCIAS 39 

RECEBIDAS E EMITIDAS: 5.1. RECEBIDAS: 5.1.1. Ofício Circular 0073, do Confea, encaminhando 40 

cópia da Decisão PL-2727/12, que manifesta o reconhecimento e a gratidão do Sistema Confea/Crea 41 

às entidades de classe e às Instituições de ensino que estiveram representadas na Sessão Plenária 42 

Ordinária de Instalação dos 27 Conselhos Regionais, alçando-as, oficialmente a qualidade de 43 

Entidades Precursoras do Sistema; 5.1.2. Ofício Circular 0104, do Confea, encaminhando cópia da 44 

Decisão PL-2733/2012, que disponibiliza recursos financeiros, no exercício de 2013, para parcerias 45 

com órgãos governamentais no âmbito federal e entidades nacionais vinculadas às profissões não 46 

cadastradas no Colégio de Entidades Nacionais, para realização de eventos técnicos; 5.1.3. Ofício 47 

Circular 0105, do Confea, encaminhando informações do PRODESU, relativo análise dos processos; 48 

5.1.4. Ofício Circular 0145, do Confea, encaminhando cópia da Decisão PL-2768/2012, que 49 

homologa o Manual Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional de Agronomia; 5.1.5. Ofício 50 

Circular 0146, do Confea, encaminhando cópia da Decisão PL-2725/2012, onde aprova o relatório 51 
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final de trabalho desenvolvido pelo GT – Renovação do Terço; 5.1.6. Ofício Circular 0147, do Confea, 52 

encaminhando cópia da Decisão PL-2726/2012, que aprova a decisão normativa, que altera a 53 

Decisão Normativa 087 de 30/03/2011; 5.1.7. Ofício 0219, do Confea, encaminhando contrato 54 

celebrado com a ABNT (Processo CF-1672/2012); 5.1.8. Ofício Circular 0229, do Confea, informando 55 

que a prestação de contas – exercício 2012 deverá ser encaminhada até 28/02/2013; 5.1.9. Ofício 56 

Circular 0344, do Confea, encaminhando cópia da Decisão PL-0027/2013, que mantém a proposta 57 

exarada pela CAIS em sua Deliberação 374/2012; 5.1.10. Ofício Circular 0345, do Confea, 58 

encaminhando cópia da Decisão PL-0057/2013, que altera a Decisão PL-2314/2012, que aprovou o 59 

calendário de Reuniões do Confea; 5.1.11. Ofício Circular 0346, do Confea, encaminhando cópia da 60 

Decisão PL-0052/2013, referente o encaminhamento dos processos de prestação de contas 2012; 61 

5.1.12. Ofício Circular 0356, do Confea, comunicando da necessidade de revisão de registro das 62 

entidades de classe e instituições de ensino para o exercício de 2014, prazo de entrega até 63 

31/03/2013; 5.1.13. Ofício Circular 0360, do Confea, encaminhando cópia da Decisão PL-0055/2013, 64 

que aprova a participação nas reuniões de Coordenadorias de Câmaras Especializadas do assistente 65 

ou assessor técnico; 5.1.14. Ofício Circular 0374, do Confea, comunicando que a 1ª reunião da 66 

Coordenadoria de Câmaras dos Creas – CCEC – exercício 2013, será no período de 19 a 22/02/13, 67 

em Brasília; 5.1.15. Ofício 0403, do Confea, encaminhando para conhecimento e providências, cópia 68 

da Decisão PL-0029/2013; 5.1.16. Ofício Circular 0405, do Confea, encaminhando cópia da Decisão 69 

PL-0042/13; 5.1.17. Ofício Circular 0407, do Confea, encaminhando cópia da Decisão PL-0049/13, 70 

que aprova recomendações aos Creas para realização dos Congressos Estaduais de Profissionais – 71 

CEPs e critérios de aporte financeiro aos Creas e entidades; 5.1.18. Ofício 0549, do Confea, 72 

encaminhando cópia da Decisão PL-0068/13, que homologa a suspensão do registro, para fins de 73 

representação plenária junto ao Crea-SC, da entidade de classe denominada AEVC; 5.1.19. Ofício 74 

Circular 0580, do Confea, solicitando providências inadiáveis na condução do respectivo processo de 75 

Contrato Confea/Creas/Mútua com a ABNT; 5.1.20. Ofício Circular 0667, do Confea, comunicando o 76 

encontro nacional de integração de Contadores, Auditores e Controladores do Sistema 77 

Confea/Creas-2013; 5.1.21. E-mail de 27/02/13, do Presidente do Crea-SE, solicitando a liberação da 78 

Advogada Marcia Coutinho pra proferir palestra no Seminário para Conselheiros do Crea-SE 2013, 79 

dias 15 a 16/03/2013; 5.1.22. Ofício da Caixa de Assistência dos Profissionais/MUTUA-SC, 80 

encaminhando Manual do Associado com agenda 2013; 5.1.23. Ofício Circular/CRASC/002/2013, do 81 

Conselho Federal de Administração, comunicando sua Nova Diretoria para o biênio 2013/2014; 82 

5.1.24. Convite do Tribunal de Contas de SC, para a Sessão Especial de Posse dos Conselheiros 83 

nos cargos de Presidente, Vice-Presidente e Corregedor-Geral; 5.1.25. Convite da Secretaria de 84 

Estado da Agricultura e da Pesca, para a solenidade de lançamento do Guia de Trânsito Animal 85 

Eletrônico – e-GTA; 5.1.26. Convite da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional da 86 

Grande Florianópolis, para Reunião de Posse do Comitê Regional da Grande Florianópolis de 87 

Gestão Integrada de Mobilidade Urbana; 5.1.27. E-mail de 30/01/13, do Comitê Rio do Peixe, 88 

solicitando manifestação de apoio para a Criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai; 89 

5.1.28. Ofício Circular 005/SMDU/GAF/DA/2013, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 90 

Desenvolvimento Urbano – SMDU, convidando para compor Grupo de Trabalho; 5.1.29. Convite da 91 

OAB/SC, convidando para solenidade de posse da Diretoria e Conselho Seccional e Diretoria da 92 

Caixa de Assistência dos Advogados de SC, Gestão 2013-2015; 5.1.30. E-mail da Inspetora, Eng. 93 

Sandra Poletto, convidando para participar do Seminário Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, 94 

dias 01 e 02/03/2013, em Concórdia/SC; 5.1.31. Ofício de 08/01/13, da MECA Grande Florianópolis, 95 

solicitando apoio para o Projeto MECA – I Mutirão Extrajudicial de Conciliação e Arbitragem – Grande 96 

Florianópolis, período de 15 a 20/04/13. 5.2. EMITIDAS: 5.2.1. Ofício P-01-01/13, ao Confea, 97 

encaminhando o processo da AEVC para que seja reanalisado; 5.2.2. Ofício P-02-002/13, a Mútua, 98 

encaminhando Termo de Consignação que entre si celebram o Crea-SC, Mútua e o BB Previdência; 99 

5.2.3. Ofício P-02-003/13, ao Diretor Geral da Caixa, agradecendo recebimento do Manual do 100 

Associado com a agenda 2013 da Mútua; 5.2.4. Ofício P-04-002/13, a AEAVI – Associação dos 101 

Engenheiros e Arquitetos do Alto Vale do Itajaí, encaminhando cópia da Informação PROJUR 02-102 
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009/13 e Decisão PL-2767, do Confea, que esclarecem sobre os assuntos questionados; 5.2.5. 103 

Ofícios P-05-001/13, ao Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, encaminhando 104 

manifestação de irresignação, com a decisão tomada pela Superintendência Regional da CONAB no 105 

estado de SC, por meio de sua Comissão Especial de Licitação, referente ao Edital de Convocação 106 

nº 001/2012; 5.2.6. Ofício P-05-002/13, a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia – 107 

HEMOBRAS, requerendo a alteração do Edital de Pregão Eletrônico 028/12; 5.2.7. Ofício P-05-108 

003/13, ao Presidente do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), manifestando apoio à 109 

proposta de instituição do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai; 5.2.8. Ofício P-06-007/13, ao 110 

Procurador Geral do Ministério Público de SC, encaminhando os representantes deste Conselho, no 111 

Projeto Santa Catarina Acessível; 5.2.9. Ofício P-06-008/13, ao Gerente de Projetos da Secretaria de 112 

Estado de Desenvolvimento Regional Grande Florianópolis, encaminhando representantes do Crea-113 

SC no Comitê Regional de Gestão Integrada de Mobilidade Urbana; 5.2.10. Ofício P-07-001/13, ao 114 

Secretário Municipal da Habitação e Saneamento Ambiental, informando que a CEEC, indicou 115 

conselheiros como representantes do Conselho, junto ao Conselho Municipal de Saneamento 116 

Básico; 5.2.11. Ofício P-08-001/13, ao Presidente do CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 117 

SC, informando que qualquer expedição de documentos será fornecida após análise da 118 

Superintendência, conforme o Regulamento de Acesso à Informação deste Conselho; 5.2.12. Ofício 119 

P-14-001/13, a UNIMED/Joinville, solicitando a apreciação sobre a legalidade da adesão dos 120 

acadêmicos graduandos em cursos do Sistema Confea/Crea, que participam do projeto CREAjr, 121 

ingressarem ao plano de saúde conforme contrato estabelecido; 5.2.13. Ofício P-14-002/13, ao 122 

Presidente da FECEMA – Federação Catarinense das Entidades de Mediação e Arbitragem, 123 

informando que foi aprovado o apoio institucional para a realização do MECA – I Mutirão Extrajudicial 124 

de Conciliação e Arbitragem da Grande Florianópolis, dias 15 a 20/04/13. 6. INFORMES DA 125 

PRESIDÊNCIA: O presidente registrou a presença da nova coordenadora do CREAjr-SC, Caroline 126 

Burtet, da Unochapecó, informando que ontem e hoje os acadêmicos do estado estiveram reunidos 127 

na sede do Crea-SC e hoje foi realizada a posse formal dos dirigentes do CREAjr-SC. Ato contínuo 128 

passou a palavra ao Eng. Eletric. Antônio Salvador da Rocha, Diretor de Tecnologia da Mútua, que 129 

cumprimentou e parabenizou a todos pelos 55 anos de existência do Crea-SC, em nome do 130 

presidente da Mútua, Eng. Agr. Cláudio Pereira Calheiros. Destacou a brilhante solenidade ocorrida 131 

no dia anterior, em homenagem aos 55 anos do Crea-SC e disse ser uma satisfação estar em Santa 132 

Catarina, uma vez que acompanhou de perto em torno de 10% destes 55 anos porque fez mestrado 133 

e doutorado na UFSC na área de engenharia mecânica. Informou que um dos seus desafios é mudar 134 

a imagem da Mútua, implantando mais serviços, com mais proximidade dos Creas, entidades de 135 

classe e profissionais, que são os que sustentam a Mútua através das ARTs. Destacou que a 136 

diretoria da Mútua está alinhada nas ações, o que tem facilitado o desafio. Disse que enxugaram a 137 

equipe da Mútua, que era grande, mas com pouca eficácia. Informou que no próximo mês haverá 138 

novidades com a aprovação de novos benefícios, simplificando e diminuindo a burocracia existente. 139 

Disse que a Mútua tem realizado parceria com as entidades de classe e Creas para realização de 140 

eventos e divulgação através dos informativos das entidades. Destacou que várias atividades da 141 

Mútua foram represadas por conta da mudança de gestão e somente agora estão tendo condições 142 

de apresentar novidades. Disse que o desafio no CNP – Congresso Nacional de Profissionais será 143 

de mudar significativamente o funcionamento da Mútua, descentralizando as atividades das caixas 144 

estaduais. Disse que do jeito que está hoje se tem impedimento legal e, por isso, é preciso mudar a 145 

legislação, dando mais agilidade para esta descentralização e autonomia para concessão de 146 

benefícios. Para finalizar, agradeceu pelo espaço nesta plenária. O presidente passou a palavra ao 147 

Tec. Edif. Lino Gilberto da Silva, Diretor Financeiro da Mútua, que cumprimentou a todos pelos 55 148 

anos do Crea-SC. Destacou que destes 55 anos está 30 anos contribuindo e participando no Crea-149 

SC e entidade de classe. Disse que Santa Catarina sempre tem sido elogiada, tanto pela beleza e 150 

pelo povo quanto pelo Crea-SC, o que é resultado do trabalho de todos. Destacou que está 151 

coordenando um grupo e trabalho que está colhendo informações internas na Mútua sobre 152 

alterações da Lei 6496, onde serão levantadas propostas para o CNP – Congresso Nacional de 153 
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Profissionais, que acontecerá em Gramado/RS, de 9 a 14 de setembro de 2013. Disse que colheu 154 

algumas sugestões hoje nas câmaras especializadas, mas para serem colocadas em prática é 155 

preciso alterar a legislação, o que não é fácil. Destacou que está trabalhando bastante em cima das 156 

prestações de contas das Caixas, uma vez que o CNPJ é único e a responsabilidade no TCU é dos 157 

cinco diretores da Mútua nacional. Disse que estão implantando um sistema informatizado moderno 158 

na Mútua para controle financeiro e administrativo, para que todo o processo seja informatizado, 159 

evitando o gasto excessivo de papel. Destacou que estão trabalhando para facilitar a vida das 160 

entidades classe, para que o processo não seja tão burocratizado e que a Mútua-SC tenha 161 

autonomia para liberar os recursos. Disse que tem vindo às plenárias do Crea-SC, contando hoje 162 

com a presença do diretor Salvador também, para demonstrar que a Mútua quer estar presente em 163 

todos os momentos dos Creas e entidades de classe. Destacou que este ano a Mútua vai apoiar o 164 

Crea-SC com R$ 25 mil para realização do CEP – Congresso Estadual de Profissional e R$ 55 mil 165 

para SOEA e CNP em parceria com a Mútua-SC, onde 1/3 deverá ser indicação da Mútua-SC e os 166 

outros 2/3 para indicação do Crea-SC, levando entidades de classe, ex-presidentes e funcionários 167 

que sejam profissionais do sistema, desde que todos sejam sócios da Mútua. O presidente abriu 168 

espaço para questionamentos e o diretor Felipe Penter questionou se tem como alterar a norma da 169 

Mútua para apoio a eventos de entidades de classe, onde é exigido que toda a diretoria seja 170 

associada à Mútua, o que é difícil porque não se pode obrigar o diretor a se associar. O Tec. Edif. 171 

Lino Gilberto da Silva destacou que sempre foi contra esta proposta, mas é um normativo interno. 172 

Disse que é da diretoria da ATESC e secretário do SINTEC que também não conseguem fazer com 173 

que todos os diretores sejam sócios da Mútua e, com isso, estão impedidos de buscar recursos na 174 

Mútua. Destacou que, com certeza, esta situação será revertida. O Eng. Eletric. Antônio Salvador da 175 

Rocha disse que este é um dos desafios da Mútua. Destacou que como a Mútua não tem capacidade 176 

de convencer os colegas que é bom ser sócio, encontrou esta forma de obrigar a ser, mas este não é 177 

o caminho. Disse que muitos não sabem das vantagens do Tecnoprev, mas que depois das palestras 178 

sobre o assunto se associam a Mútua para garantir este benefício. Disse que é preciso mostrar mais 179 

quais os benefícios e vantagens de ser sócio da Mútua, destacando que estão trabalhando também 180 

para diminuir o valor da anuidade para que todos tenham interesse em se associar. O conselheiro 181 

Paulo Fernando Squizzato cumprimentou a todos e sugeriu que alterassem para que 50% da 182 

diretoria seja sócia da Mútua, nem que seja num momento transitório. Disse que tem acompanhado e 183 

quase nenhuma entidade em Santa Catarina foi beneficiada por conta dessa regra da Mútua. O Eng. 184 

Eletric. Antônio Salvador da Rocha disse que vai defender na diretoria esta sugestão. O conselheiro 185 

Celso Ternes Leal informou que a Mútua tem ajudado bastante a ACE, destacando que também 186 

tinha problema de nem todos os diretores serem sócios da Mútua e fizeram uma apresentação à 187 

diretoria das vantagens de se associar. Destacou que alguns diretores tinham dificuldade em se 188 

associar em função do valor da anuidade, de terem planos de previdência privada e conseguirem 189 

benefícios para conseguir empréstimos nas empresas em que trabalhavam. Disse que, desta forma, 190 

a ACE decidiu bancar a anuidade dos diretores. Sugeriu que a regra continue como está, mas que a 191 

anuidade baixe o valor, pois entende que as entidades de classe também precisam fazer a sua parte. 192 

O presidente agradeceu aos diretores da Mútua, que muito nos honraram com suas presenças, e os 193 

deixou a vontade para se retirarem ou participarem da plenária, se assim desejarem. Dando 194 

continuidade aos seus informes, o presidente informou que participou do Encontro de Lideranças, em 195 

Brasília/DF, de 19 a 22 de fevereiro de 2013, onde recebeu a notícia que a Mútua iria apoiar o Crea-196 

SC com R$ 80 mil para a realização do CEP e SOEA. Destacou que durante o Encontro de 197 

Lideranças foram eleitos, do Crea-SC, quatro coordenadores adjuntos de câmaras nacionais: 198 

Fernanda Vanhoni – CCEEST, Sandra Ascari – CCEEI, Paulo Fernando Squizzato – CCEAGRIM e 199 

Rosicler Maria Vanti – CNCE. Desejou sucesso a todos e manifestou agradecimento ao conselheiro 200 

José Antonio Latrônico Filho e colaboradores do Crea-SC que engrandeceram e estiveram à frente 201 

da Coordenadoria nacional de Comissões de Ética no ano de 2012. O presidente informou que 202 

participou da reunião do Colégio de Presidentes, que analisou o parecer jurídico sobre a Resolução 203 

21/2012 do CAU/BR e aprovou por unanimidade conceder trinta dias para que o Confea se manifeste 204 
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definitivamente a respeito, sendo que se não houver manifestação positiva do Confea, todos os 205 

Creas entrarão com ação. Disse que foi criado um grupo de trabalho com cinco presidentes de 206 

Creas, do qual é coordenador, e estiveram reunidos com a presença do Procurador Chefe do Crea-207 

SC que apresentou a filosofia a todos, sendo que elogiaram e acredita que teremos sucesso. Disse 208 

que no dia 20 de março, às 9h, haverá reunião do Confea sobre o assunto. Informou que foi 209 

celebrado convênio com o Tribunal Regional do Trabalho, referente ao Programa Trabalho Seguro, 210 

que dispõe sobre a erradicação dos acidentes de trabalho. Informou também sobre o termo de 211 

cooperação firmado com a Procuradora da República de Santa Catarina, para assegurar o 212 

cumprimento das normas de acessibilidade nas edificações da Administração Pública Federal 213 

(Decreto Federal nº 5296/04). Registrou que esteve visitando vários órgãos para convidar para a 214 

solenidade de 55 anos do Crea-SC, sendo que também teve almoço na ALESC com o presidente, 215 

alguns deputados, vice-prefeito de Florianópolis, entre outras lideranças, destacando a credibilidade 216 

do Conselho pela transparência e ética nas atitudes tomadas. Informou que foram realizadas 217 

algumas alterações em departamentos do Crea-SC. O gerente do DAT – Departamento de 218 

Atendimento, Carlos Alberto Pinheiro, passou a ser coordenador adjunto da superintendência e no 219 

seu lugar no DAT foi nomeado o funcionário José Eduardo Marcolino. Informou que a funcionária 220 

Dayse de Cássia Vidal foi nomeada gerente do DA – Departamento de Administração, o que já deu 221 

um impacto positivo no departamento, parabenizando-a e dizendo que está depositando toda a 222 

confiança em sua pessoa e acredita no seu trabalho. Aproveitou para informar que confia em toda 223 

sua equipe, que é maravilhosa e tem feito um bom trabalho no Crea-SC. Agradeceu a todos que 224 

participaram da solenidade em comemoração aos 55 anos do Crea-SC ontem na Assembleia 225 

Legislativa de Santa Catarina, que contou com a presença de três prefeitos, vereadores que são 226 

conselheiros do Conselho, diversas autoridades e presidentes de importantes empresas da grande 227 

Florianópolis. Ato contínuo foram apresentados os coordenadores e adjuntos das comissões 228 

permanentes e especiais do Crea-SC, bem como os horários das reuniões, que sempre acontecem 229 

na quinta-feira que antecede as reuniões de câmaras especializadas e plenária:  230 

Comissão Coordenador Coordenador Adjunto 
Horário das 
Reuniões 

Ética Rosicler M. Vanti Raphael Bressan 9h às 18h 

Orçamento Rodrigo Del Olmo Sato Bernardo J. D. Tasso 14h 

Tomada de Contas Amauri Forlin Raphael Bressan 15h 

Renovação do Terço Gilson J. M. Gallotti Emerson Siqueira 16h 

Convênios Celso Ternes Leal Gilson J. M. Gallotti 9h 

Educação e Atribuições 
Profissionais 

Sílvia Santos Fernanda Vanhoni 17h 

Meio Ambiente Dimas E. de Souza e Oliveira Marcos dos Santos Weiss 15h 

Legislação Profissional 
(coordenadores) 

Felipe Penter - 9h 

Acessibilidade Edson José Guenther José A. da Matta Guedes 14h 

Valorização Profissional Dion Elias Ramos de Oliveira Ivan Tadeu Baldissera 16h 

Mérito Sergio Luiz Zanella Paulo Fernando Squizzato 16h30 

O presidente informou que na Comissão de Tomada de Contas foi incluído o conselheiro Raphael 231 

Bressan, da CEAGRIM, em substituição ao conselheiro indicado pela CEEE, que ainda não tinha 232 

tomado posse e não podia fazer parte da mesma. Ato contínuo o presidente colocou em votação a 233 
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homologação dos horários das reuniões das comissões permanentes e especiais do Crea-SC, sendo 234 

aprovado por UNANIMIDADE. 7. ORDEM DO DIA: 7.1. RELATO DE PROCESSOS: 7.1.1. 235 

PROCESSOS DO GABINETE: 7.1.1.1. GT Atribuições Profissionais: O presidente apresentou a 236 

decisão do Grupo de Trabalho sobre as atribuições profissionais: “Diante do exposto no parecer 237 

anexo do Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria 016/13, mantem a suspensão da decisão do 238 

plenário do Crea-SC em dezembro/2012, que teve como objetivo apurar as incertezas da legislação 239 

quanto às atribuições profissionais. A suspensão será por tempo indeterminado até o 240 

pronunciamento final do Confea”. Ato contínuo abriu espaço para manifestações e o conselheiro 241 

Paulo Fernando Squizzato cumprimentou a todos e disse que ontem participou da reunião conjunta 242 

dos coordenadores de câmaras com este grupo de trabalho, informando que ficou bem claro e 243 

acordado, por unanimidade, que seria votado favoravelmente a manutenção do veto do presidente 244 

com relação a essa decisão plenária de dezembro/2012. Pediu que todos votem em definitivo o veto 245 

do presidente, até para preservá-lo. O conselheiro Evandro José Martins, coordenador do grupo de 246 

trabalho, cumprimentou a todos e informou que o indicativo do grupo de trabalho foi em conjunto com 247 

os conselheiros, sendo que mantiveram a suspensão da decisão plenária e precisamos ter 248 

manifestação do Confea senão esta decisão fica prejudicada. Disse que não temos como votar em 249 

algo sem ter subsídio para o que estamos votando e, portanto o indicativo é que mantivéssemos esta 250 

suspensão até que houvesse manifestação do Confea sobre o relato do grupo de trabalho. O 251 

conselheiro José Antonio Latrônico Filho destacou que houve discussão sem fim na plenária de 252 

dezembro/2012 porque quando se inicia um processo com premissas falsas acaba criando-se 253 

dificuldades no plenário. Ressaltou que agora mais uma vez tem dificuldade porque é membro do 254 

grupo de trabalho e não sabia que no regimento interno do Crea-SC tem somente duas alternativas 255 

regimentais: ou se segue o veto do presidente ou se nega o veto do presidente porque não existe a 256 

suspensão no regimento. Disse que poderíamos criar uma terceira alternativa no plenário, mas se 257 

isso acontecesse ficaríamos no limbo novamente, sujeito a qualquer coisa. Destacou que não vê 258 

prejuízo para o resultado do trabalho com o encaminhamento do que o grupo de trabalho concluiu. O 259 

presidente solicitou ao jurídico que esclareça se o presidente pode vetar uma decisão plenária. O 260 

Procurador Chefe do Crea-SC, Claude Pasteur de Andrade Faria, cumprimentou a todos e informou 261 

que o artigo 31, parágrafo 2º do Regimento Interno do Crea-SC diz: “Ao apreciar o ato de suspensão 262 

do presidente, o Plenário pode adotar uma das seguintes medidas: I. não acolher os motivos 263 

apresentados pelo presidente, mantendo a decisão anterior; ou II. acolher os motivos apresentados 264 

pelo presidente e suspender a decisão anterior, deliberando, se for o caso, por solicitar uma análise 265 

técnica ou jurídica dos órgãos da estrutura auxiliar do Conselho”. Disse que da leitura deste inciso, 266 

apesar da redação não estar a melhor possível, entende que se o plenário não tiver embasamento 267 

técnico e jurídico para tomar decisão, poderá solicitar análise técnica. O presidente esclareceu que 268 

cabe ao Confea uma decisão final e o veto será por tempo indeterminado até pronunciamento 269 

daquele Federal. Ato contínuo colocou em votação que a manutenção do veto à decisão plenária 270 

PL/SC 507/2012 seja por tempo indeterminado, até pronunciamento final do Confea, sendo aprovado 271 

por UNANIMIDADE, com abstenção dos conselheiros Paulo Fernando Squizzato, Vanildo Rodrigues 272 

e Rovan Schroeder. 7.1.1.2. Homologação da Portaria nº 030/13, que “Dispõe sobre a 273 

composição da Comissão Organizadora dos macroencontros preparatórios e ao Congresso 274 

Estadual de Profissionais do Crea-SC, e dá outras providências”: O presidente apresentou a 275 

Portaria nº 030/13, que designa a comissão organizadora dos macroencontros preparatórios ao CEP, 276 

que serão realizados nas regiões do Planalto Norte, Litoral Norte, Oeste, Vale do Rio do Peixe, 277 

Planalto Serrano, Sul, Grande Florianópolis e Vale do Itajaí, e ao Congresso Estadual de 278 

Profissionais do Crea-SC, que será realizado nos dias 27 e 28 de junho de 2012, em Florianópolis. 279 

Citou os membros da comissão organizadora: Felipe Penter (coordenador), Celso Ternes Leal 280 

(coordenador adjunto), José Carlos Paiva Filho (coordenador dos encontros macrorregionais 281 

preparatórios ao CEP), Emerson Siqueira, Nelton Luiz Baú, Claude Pasteur de Andrade Faria e 282 

Fernanda Meybom Machado. Informou que a comissão contará com o apoio administrativo das 283 

funcionárias Cláudia de Oliveira e Renata Kremer. Disse que, por determinação do Confea, o 284 



Rodovia Admar Gonzaga, 2125  –  Itacorubi  -   Fone  (48)  3331-2008  –  Fax:  (48)  3331-2009  –  Caixa Postal 125  –  CEP 88034-001 

www.crea-sc.org.br                 -            crea-sc@crea-sc.org.br 

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
 

 

plenário precisa homologar esta portaria e colocou em votação a comissão organizadora dos 285 

macroencontros preparatórios e ao Congresso Estadual de Profissionais do Crea-SC, sendo 286 

aprovada por UNANIMIDADE. 7.1.1.3. Comissão do Mérito – Autorização para que as indicações 287 

de candidatos pelas Entidades de Classe e Instituições de Ensino sejam encaminhadas ao 288 

Confea “ad referendum” do Plenário: O presidente informou que o prazo para envio das 289 

indicações para o Confea é 12 de abril e a próxima reunião da Comissão do Mérito do Crea-SC será 290 

11 de abril para homologação da plenária do Crea em 12 de abril, sendo que, desta forma, não 291 

teremos tempo hábil para encaminhamento ao Confea. Pediu confiança aos conselheiros para a 292 

Comissão do Mérito ter autonomia para fazer estas indicações ao Confea ad referendum da plenária. 293 

Ato contínuo abriu espaço para manifestação e, em não havendo, colocou em votação autorização 294 

para que as indicações de candidatos pelas entidades de classe e instituições de ensino sejam 295 

encaminhadas ao Confea “ad referendum” do plenário do Crea-SC, sendo aprovado por 296 

UNANIMIDADE. 7.1.1.4. Comissão de Renovação do Terço – Revisão de registro de Entidade 297 

de Classe 5-12/0036631-0 – AEVC Associação dos Arquitetos e Engenheiros do Vale do 298 

Canoinhas: O conselheiro Gilson J. M. Gallotti, coordenador da Comissão de Renovação do Terço 299 

do Crea-SC, cumprimentou a todos e informou que o Confea solicitou um parecer atual da condição 300 

da entidade de classe AEVC. Fez um breve relato do que ocorreu no ano passado, informando que a 301 

Comissão de Renovação do Terço havia aprovado a AEVC como regular para participar da 302 

renovação do terço, sendo que iriam indicar um profissional engenheiro civil para o ano de 2013. 303 

Disse que houve denúncia do profissional Helio Canena, dizendo que a AEVC não tinha número 304 

mínimo de 60 profissionais em dia com as anuidades, sendo que esta denúncia não chegou ao 305 

conhecimento da comissão, que já havia autorizado e trazido para este plenário o número total de 306 

conselheiros para 2013. Destacou que quando a comissão teve conhecimento da denúncia fez a 307 

avaliação e solicitou cópia do estatuto da AEVC, sendo que comunicaram que a entidade fez uma 308 

alteração estatuária, colocando como facultativo o pagamento da anuidade, para estar em dia com a 309 

associação. Disse que como esta alteração estatuária não chegou em tempo hábil ao Crea-SC, em 310 

dezembro/2012 a plenária indeferiu que a AEVC tivesse um conselheiro, através da PL/SC nº 311 

504/12. Informou que a AEVC recorreu ao Confea e encaminhou toda a documentação, inclusive o 312 

atual estatuto, que a deixa em condições de ter um conselheiro. Destacou que todo o processo está 313 

no Confea, que solicitou apenas que o plenário do Crea-SC, que indeferiu em dezembro/2012, 314 

emitisse um parecer se atualmente a AEVC está irregular ou não. Ato contínuo leu o parecer a 315 

respeito do processo nº 5120036631-0, que trata da revisão de registro da AEVC: “Considerando que 316 

toda a documentação deste processo já foi encaminhada ao Confea; Considerando que a 317 

reformulação do Estatuto Social da entidade em questão, sexta alteração, que torna o pagamento 318 

das anuidades facultativo, já foi encaminhada ao Confea; Considerando o pedido da Diretoria da 319 

AEVC, solicitando a este Sistema a revogação da decisão referente à sessão Plenária Ordinária nº 320 

811 (Decisão PL/SC nº 504/2012), recurso este já enviado ao Confea; Considerando a solicitação do 321 

Confea acerca da situação atual da AEVC. DECISÃO: O parecer é que a entidade, atualmente, está 322 

regular e apta para participar do processo de renovação do terço. Florianópolis, 15 de março de 323 

2013”. O presidente abriu espaço para manifestações e o conselheiro José Antonio Latrônico Filho 324 

questionou se a AEVC está regular para renovação do terço deste ou do próximo ano, uma vez que 325 

existe a questão temporal da revisão estatutária. O conselheiro Gilson J. M. Gallotti informou que a 326 

entidade recorreu e hoje, teoricamente, a civil teria direito a mais um conselheiro, mas não tem, 327 

sendo que a decisão cabe ao Confea. Destacou que hoje a entidade está regular perante o Crea-SC. 328 

O conselheiro Nahor Cardozo Júnior cumprimentou a todos e disse que é preciso ter cuidado com o 329 

jogo de palavras e pegadinha que pode estar enrustida. Disse que é preciso deixar bem claro que a 330 

consulta formulada e o parecer do jeito que está deixa este plenário em contradição porque indeferiu 331 

em dezembro e agora está dizendo que está tudo certo, ou seja, se está tudo certo então por que 332 

indeferiu. Destacou que tem que deixar bem claro que a entidade está apta a participar da próxima 333 

renovação do terço, não tendo cumprindo os requisitos na renovação do terço do ano em curso. O 334 

conselheiro Gilson J. M. Gallotti informou que este plenário indeferiu em dezembro porque não tinha 335 
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em mãos o estatuto registrado em cartório, destacando que o Confea está solicitando apenas a 336 

situação atual da entidade. O conselheiro Wilson Cesar Floriani Júnior cumprimentou a todos e disse 337 

que a colocação do conselheiro Nahor Cardozo Júnior está bem clara e temos que deixar bem 338 

qualificado que este parecer tem que ser com a data que vai sair do Crea e não considerando a data 339 

do ano passado, uma vez que na época não havia legalidade. A conselheira Sílvia Santos 340 

cumprimentou a todos e destacou que o que não ficou claro é que não podemos dizer se podem para 341 

este ano ou para o ano que vem, uma vez que é um recurso, o qual eles têm direito. Disse que se 342 

ganharem o recurso provavelmente terão a vaga para este ano, destacando que na data de hoje a 343 

entidade está regular e quem irá avaliar o processo irá verificar que no ano passado não estava e 344 

agora está completamente regular. O conselheiro Nahor Cardozo Júnior sugeriu que se adote o 345 

critério e resposta, de que cabe ao Confea decidir, pois tem em mãos subsídios suficientes para 346 

analisar a questão. O presidente esclareceu que o recurso é ao Confea e não ao Crea-SC e, 347 

portanto, não temos que entrar neste mérito, somente informar que na data de hoje a entidade de 348 

classe está regular e apta a participar do processo de renovação do terço. Ato contínuo colocou em 349 

votação o encaminhamento de informação ao Confea de que a AEVC, atualmente, está regular e 350 

apta a participar do processo, sendo aprovado por UNANIMIDADE, com abstenção do conselheiro 351 

Raimundo Nonato Gonçalves Robert. 7.1.1.5. Comissão de Renovação do Terço – Relatório da 352 

Comissão de Renovação do Terço – Alteração da denominação UNERJ Centro Universitário 353 

de Jaraguá do Sul para Centro Universitário – Católica de Santa Catarina em Jaraguá do Sul: 354 

O conselheiro Gilson J. M. Gallotti, coordenador da Comissão de Renovação do Terço, informou que 355 

o assunto é urgente porque precisa ser encaminhado até o final deste mês ao Confea. Procedeu a 356 

leitura do Relatório CRT/SC - nº 01/2013, que trata do processo de Revisão de Registro de Instituição 357 

de Ensino nº 5-120140954-8: “A Comissão de Renovação do Terço, instituída pelo Plenário do Crea-358 

SC na Sessão Plenária Ordinária nº 812, de 18 de janeiro de 2013, com o objetivo de conduzir os 359 

procedimentos relacionados ao processo de renovação do terço do Plenário do Regional, conforme 360 

prevê o artigo 143 do Regimento Interno deste Conselho; considerando que a instituição de ensino 361 

originalmente denominada Centro Universitário de Jaraguá do Sul – UNERJ procedeu por 362 

intermédio das alterações estatutárias datadas de 27 de maio de 2011 e de 27 de setembro de 2011 363 

modificação na sua denominação passando a ser Centro Universitário - Católica de Santa 364 

Catarina em Jaraguá do Sul; considerando que o atual estatuto foi homologado pelo Conselho 365 

Curador da Fundação Educacional Regional Jaraguaense – FERJ por intermédio da Resolução nº 366 

09/11, de 30 de setembro de 2011; considerando que a instituição de ensino atendeu por completo 367 

as determinações constantes da Resolução nº 1.018/2006, do CONFEA, especialmente quanto ao 368 

encaminhamento dos documentos exigidos em seu artigo 14; considerando a regularidade do 369 

registro da instituição de ensino no Crea-SC; considerando o disposto no parágrafo único do artigo 370 

15 da Resolução nº 1.018/2006; vem por intermédio deste Relatório propor a este Plenário que: 1) 371 

considere regular o registro da instituição de ensino em consonância com as alterações 372 

estatutárias datadas de 27 de maio de 2011 e de 27 de setembro de 2011 onde consta a 373 

denominação Centro Universitário - Católica de Santa Catarina em Jaraguá do Sul; 2) declare a 374 

instituição de ensino apta a participar do processo de composição do Plenário do Crea-SC 375 

para o exercício de 2014. Florianópolis/SC, 14 de março de 2013”. O presidente abriu espaço para 376 

discussão e, em não havendo, colocou em votação o Relatório da Comissão de Renovação do Terço 377 

nº CRT/SC 01/2013, sendo aprovado por UNANIMIDADE, com abstenção do conselheiro Rogério 378 

Gomes Araújo. 7.1.1.6. Comissão Permanente de Convênios – Homologar repasse 12% 379 

ART/2013 com AEAAMAFRA Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mafra 380 

– R$ 34.400,00: O presidente informou que este item foi analisado pela Comissão Permanente de 381 

Convênios e precisa ser homologado pelo plenário do Crea-SC. Em não havendo manifestações, 382 

colocou em votação o repasse dos 12% das ARTs para a AEAAMAFRA, no valor estimado em R$ 383 

34.400,00, sendo aprovado por UNANIMIDADE, com abstenção do conselheiro Nahor Cardozo 384 

Júnior. 7.1.2. PROCESSOS DO DEPARTAMENTO DE REGISTROS E PROCESSOS: 7.1.2.1. 385 

Processos de dupla e tripla responsabilidade: O presidente colocou em discussão e, não havendo 386 
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manifestações, em regime de votação, a listagem emitida pelo DRP, já apresentada e analisada em 387 

todas as câmaras em suas reuniões ordinárias realizadas nesta data, dos processos de dupla e tripla 388 

responsabilidade, sendo a mesma aprovada por UNANIMIDADE, com abstenção da conselheira 389 

Sílvia Santos. 7.1.2.2. Processos de Registro: 7.1.2.2.1. Registro Pessoa Física: Processo n° 390 

117.522-7 Interessado: NUNO MIGUEL PINTO CAPELO DE ALMEIDA E MARCHÃ. Relator: 391 

RODRIGO LUIZ DO CARMO SOUZA. Parecer: PELA CONCESSÃO DO REGISTRO AO 392 

REQUERENTE NUNO MIGUEL PINTO CAPELO DE ALMEIDA E MARCHÃ NO CREA-SC, 393 

CONCENDENDO-LHE O TÍTULO DE ENGENHEIRO CIVIL E AS ATRIBUIÇÕES DISPOSTAS NO 394 

ART. 7º DA RESOLUÇÃO VIGENTE 218/73 DO CONFEA. Votação: aprovado por UNANIMIDADE. 395 

Processo n° 1-00002252-7 Interessado: JOSÉ SPRÍCIGO. Relator: ALVORI JOSÉ CANTÚ. Parecer: 396 

CONSIDERANDO O DOCUMENTO ELABORADO PELO GRUPO DE TRABALHO SPDA, 397 

ENVOLVENDO AS CAMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA CIVIL, ELETRICA, 398 

SEGURANÇA DO TRABALHO E DE AGRONOMIA, COM AUXILIO DA ASSESSORA TECNICA E 399 

DO PROCURADOR JURIDICO DO CREA-SC, OFERECERAM UM TRABALHO QUE FOI 400 

APROVADO PELA PLENARIA DO CREA-SC DEVICAO PLENARIA Nº358/2012 DE 15/06/2012, 401 

QUE DELIBEROU PARA OS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DE SEGRUANÇA DO 402 

TRABALHO EM INSTALAÇÕES DE SPDA, ANOTAR: VISTORIA (OBJETO 15) DAS INSTALÇÕES 403 

DE TRABALHO PARA O SPDA CODIGO G 2127. Votação: aprovado por MAIORIA, com voto 404 

contrário dos conselheiros: PIERRY AVELAR GUEDES CARVALHO, IVO GILMAR PETRI, HÉLIO 405 

ROHDEN, NAHOR CARDOZO JÚNIOR, RAIMUNDO NONATO GONÇALVES ROBERT, JOSÉ 406 

ANTÔNIO LATRÔNICO FILHO, ASCÂNIO PRUNER, LUIZ RAMON DA SILVA, ROBERTO 407 

KRIEGER, WILSON CESAR FLORIANI JUNIOR, LUIZ CARLOS FERRARO, SANDRA APARECIDA 408 

ASCARIA, CLAUDEMIR ROGÉRIO OLDONI, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS E SÉRGIO LUIZ 409 

ZANELLA, e com abstenção dos conselheiros: RODRIGO LUIZ DO CARMO SOUZA, CARLOS 410 

HENRIQUE CLÍMACO, JOSÉ ELISEU KURPIEL, LUIZ ANTÔNIO KUHN E LEANDRO HEINZEN. 411 

Processo n° 004113-0 Interessado: PEDRO ANTÔNIO GARIB. Relator: ALVORI JOSÉ CANTÚ. 412 

Parecer: CONSIDERANDO O DOCUMENTO ELABORADO PELO GRUPO DE TRABALHO SPDA, 413 

ENVOLVENDO AS CAMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA CIVIL, ELETRICA, 414 

SEGURANÇA DO TRABALHO E DE AGRONOMIA, COM AUXILIO DA ASSESSORA TECNICA E 415 

DO PROCURADOR JURIDICO DO CREA-SC, OFERECERAM UM TRABALHO QUE FOI 416 

APROVADO PELA PLENARIA DO CREA-SC DEVICAO PLENARIA Nº358/2012 DE 15/06/2012, 417 

QUE DELIBEROU PARA OS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DE SEGRUANÇA DO 418 

TRABALHO EM INSTALAÇÕES DE SPDA, ANOTAR: VISTORIA (OBJETO 15) DAS INSTALÇÕES 419 

DE TRABALHO PARA O SPDA CODIGO G 2127. Votação: aprovado por MAIORIA, com voto 420 

contrário dos conselheiros: PIERRY AVELAR GUEDES CARVALHO, IVO GILMAR PETRI, HÉLIO 421 

ROHDEN, NAHOR CARDOZO JÚNIOR, RAIMUNDO NONATO GONÇALVES ROBERT, JOSÉ 422 

ANTÔNIO LATRÔNICO FILHO, ASCÂNIO PRUNER, LUIZ RAMON DA SILVA, ROBERTO 423 

KRIEGER, WILSON CESAR FLORIANI JUNIOR, LUIZ CARLOS FERRARO, SANDRA APARECIDA 424 

ASCARIA, CLAUDEMIR ROGÉRIO OLDONI, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS E SÉRGIO LUIZ 425 

ZANELLA, e com abstenção dos conselheiros: RODRIGO LUIZ DO CARMO SOUZA, CARLOS 426 

HENRIQUE CLÍMACO, JOSÉ ELISEU KURPIEL, LUIZ ANTÔNIO KUHN E LEANDRO HEINZEN. 427 

Processo n° 097.179-3 Interessado: ENGENHEIRO AMBIENTAL FLÁVIO LUIZ BENINI. Relator: 428 

FERNANDA MARIA DE FELIZ VANHONI BIZ. Parecer: APÓS ANÁLISE DO PEDIDO E 429 

CONSIDERANDO TODOS OS FATOS JÁ RELATADOS, VOTO PELO DEFERIMENTO DA 430 

SOLICITAÇÃO DO PROFISSIONAL PARA USO DO SOLO DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES 431 

JÁ CONCLUÍDAS PELO GRUPO DE TRABALHO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E 432 

INDEFERIMENTO PARA TOPOGRAFIA. Votação: aprovado por UNANIMIDADE, com abstenções 433 

dos conselheiros: SAULO VICENTE ROCHA, REGINALDO ROCHA FILHO, IVAN TADEU 434 

BALDISSERA, WILSON CESAR FLORIANI JÚNIOR, EVANDRO MARTINS E LUIZ CARLOS 435 

FERRARO. Processo n° 114.421-0 Interessado: LOTHAR EDUARD LITTGER. Relator: JOSÉ 436 

AUGUSTO DA MATTA GUEDES. Parecer: PELO DEFERIMENTO DO REGISTRO DO 437 
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INTERESSADO, CONCEDENDO O TÍTULO DE TECNÓLOGO EM AGRIMENSURA E 438 

ATRIBUIÇÕES DE ACORDO COM OS ARTIGOS 3º E 4º DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA, 439 

NA ÁREA DA AGRIMENSURA. Votação: aprovado por UNANIMIDADE. Processo n° 046.709-4 440 

Interessado: ENG. ELET. E SEG. DO TRAB. LUIZ ROBERTO DA SILVA. Relator: REGINALDO 441 

ROCHA FILHO. Parecer: PELO INDEFERIMENTO PARA A ATRIBUIÇÃO DE REDE DE 442 

HIDRANTES AO PROFISSIONAL ENG. INDUSTRIAL ELETRICISTA E SEGURANÇA DO 443 

TRABALHO LUIZ ROBERTO DA SILVA. INFORMAR AO PROFISSIONAL QUE O MESMO DEVERA 444 

SOLICITAR REVISÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES JUNTO AO SEU CREA DE ORIGEM, NESTE 445 

CASO O CREA-SP. Votação: aprovado por MAIORIA, com voto contrário dos conselheiros: ELTON 446 

POLINA, e com abstenções dos Conselheiros: HÉLIO ROHDEN, ALÍRIO ANTÔNIO CALDART E 447 

ROBERTO KRIEGER. 7.1.2.2.2. Registro Pessoa Jurídica: Processo nº 114.372-9 Interessado: 448 

CONSÓRCIO SC ENG. – VIAGEO – AEROCARTA- GASPAR. Relator: FERNANDA MARIA DE 449 

FELIZ VANHONI BIZ. Parecer: TENDO EM VISTA QUE NÃO PROCEDE A INSTRUÇÃO 450 

REALIZADA PELO DEPARTAMENTO TÉCNICO, CONFORME COMPROVADO NOS 451 

DOCUMENTOS DE FOLHAS 40 A 74. APÓS ANÁLISE DO PEDIDO E CONSIDERANDO TODOS 452 

OS FATOS JÁ RELATADOS, VOTO PELO DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DO REGISTRO DO 453 

CONSÓRCIO. Votação: aprovado por UNANIMIDADE, com abstenções dos Conselheiros: 454 

RAIMUNDO NONATO GONÇALVES ROBERT. Processo nº 113.764-2 Interessado: OMEGA 455 

FUNDAÇÕES. Relator: IVO GILMAR PETRI. Parecer: SOMOS PELO PARECER DA LIBERAÇÃO 456 

DO REGISTRO DA EMPRESA OMEGA FUNDAÇÕES NO CREA-SC. Votação: aprovado por 457 

MAIORIA, com votos contrários dos Conselheiros: RAIMUNDO NONATO GONÇALVES ROBERT e 458 

abstenção do Conselheiro: CARLOS HENRIQUE CLÍMACO. 7.1.2.2.3. Processos de Instituição de 459 

Ensino: Processo n° 5-130029238-6 Interessado: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 460 

SANTA CATARINA – UDESC (CAMPUS JOINVILLE). Relator: RODRIGO DEL OLMO SATO. 461 

Parecer: DEFERIDO O REGISTRO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DENOMINADA FUNDAÇÃO 462 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC JUNTO AO CREA-SC. Votação: 463 

aprovado por UNANIMIDADE. Processo n° 9-179240000-0 Interessado: FACULDADE 464 

METROPOLITANA DE GUARAMIRIM - FAMEG. Relator: JOSÉ AUGUSTO DA MATTA GUEDES. 465 

Parecer: DEFERIDO O CADASTRO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA FACULDADE 466 

METROPOLITANA DE GUARAMIRIM - FAMEG. Votação: aprovado por UNANIMIDADE. 7.1.2.2.4. 467 

Processos de Curso: Processo nº 9-147410045-0 Interessado: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES – 468 

INSTITUO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SC (IFSC).  Relator: CELSO 469 

ZARPELLON. Parecer: DEFERIDO O CADASTRAMENTO DO CURSO DE TÉCNICO EM 470 

EDIFICAÇÕES – MODALIDADE CONCOMITANTE E PRESENCIAL, DO IFSC QUE É FORNECIDO 471 

NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC, CONCEDENDO AOS EGRESSOS O TÍTULO DE TÉCNICO EM 472 

EDIFICAÇÕES E AS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 3º,4º & 1º DO DECRETO 473 

90.922/85. Votação: aprovado por UNANIMIDADE. Processo nº 9-147410035-0 Interessado: 474 

TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE ENERGIA – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS 475 

E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA (IFSC). Relator: VANILDO RODRIGUES. Parecer: 476 

DEFERIDO O CADASTRO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE 477 

ENERGIA DO IFSC, CONCEDENDO AOS EGRESSOS O TÍTULO DE TECNÓLOGO EM 478 

SISTEMAS ELÉTRICOS E AS ATRIBUIÇÕES DO ART. 3º E 4º DA RES. 313/86, RESPEITADOS 479 

OS LIMITES DE SUA FORMAÇÃO REFERENTE À: PRODUÇÃO ALTERNATIVA, EFICIÊNCIA, 480 

DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, SISTEMAS DE MEDIÇÃO E CONTROLE 481 

ELÉTRICO. Votação: aprovado por UNANIMIDADE. Processo nº 9-410230020-0 Interessado: 482 

TÉCNICO EM MECATRÔNICA – ESCOLA TÉCNICA TUPY MANTIDA PELA SOCIEDADE 483 

EDUCACIONAL DE SANTA CATARINA (SOCIESC). Relator: ALÍRIO ANTÔNIO CALDART. Parecer: 484 

DEFERIDO O CADASTRO DO CURSO TÉCNICO EM MECATRÔNICA, CONCEDENDO AOS 485 

EGRESSOS O TÍTULO DE TÉCNICO EM MECATRÔNICA E AS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES 486 

NOS ART. 3º E 4º DO DECRETO 90.922/85. Votação: aprovado por UNANIMIDADE Processo nº 9-487 

011300019-0 Interessado: TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL – UNIVERSIDADE DO 488 
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SUL DE SANTA CATARINA. Relator: ALÍRIO ANTÔNIO CALDART. Parecer: DEFERIDO O 489 

CADASTRAMENTO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL, 490 

CONCEDENDO AOS EGRESSOS O TÍTULO DE “TECNÓLOGO EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL” E 491 

AS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ART. 3º E 4º DA RESOLUÇÃO 313/86, DO CONFEA 492 

.Votação: aprovado por UNANIMIDADE. 7.1.2.3. Processos de Consulta/Informação: Processo nº 493 

6-120000194-3 Interessado: ARIS- AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE 494 

SANEAMENTO.  Relator: ROOSEVELT PEREIRA FONTANELA. Parecer: QUE A DESCRIÇÃO DAS 495 

FUNÇÕES DO CARGO FICA EVIDENTE QUE SÃO VOLTADAS TOTALMENTE PARA O 496 

SANEAMENTO BÁSICO CONTEMPLANDO ASSIM OS PROFISSIONAIS ENGENHEIROS 497 

SANITARISTAS E ENGENHEIRO CIVIL, OS PROFISSIONAIS DA CONSULTA ENGENHEIROS 498 

AMBIENTAIS E ENGENHEIROS QUÍMICOS NÃO POSSUEM HABILITAÇÃO TÉCNICA 499 

ESPECÍFICA PARA EXERCER A FUNÇÃO DO CARGO REQUERIDA NO OFÍCIO ENCAMINHADO 500 

A ESTE CONSELHO. Votação: aprovado por UNANIMIDADE, com abstenção do Conselheiro 501 

ASCÂNIO PRUNER. Processo nº 6-110000392-7 Interessado: ENG. CIVIL ERNESTO LUIZ MUNIZ 502 

MOREIRA. Relator: FELIPE PENTER. Parecer: DEFERIMENTO DO ACERVO REQUERIDO PELO 503 

PROFISSIONAL ENG. ERNESTO LUIZ MUNIZ MOREIRA. Votação: aprovado por UNANIMIDADE, 504 

com abstenção do Conselheiro ASCÂNIO PRUNER. 7.1.2.4. Processos Concedidos Vistas: 505 

Processo nº 9-161750001-0 Interessado: CURSO DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA NO 506 

TRABALHO - FACVEST.  Relator de Plenária: PIERRY AVELAR GUEDES CARVALHO WEISS. 507 

Conselheiro que pediu Vistas: SILVIA SANTOS. 7.1.2.5. Processos com Vistas: 7.1.2.5.1. 508 

Processos de Entidades de Classe: Processo nº 5-120047077-1 Interessado: ASSOCIAÇÃO DE 509 

ENGENHEIROS CIVIS DO MEIO OESTE CATARINENSE - AENCIMOC.  Relator de plenária: 510 

MARIA ELSA NUNES. Concedido Vistas na PL nº 813 para o Conselheiro: PAULO FERNANDO 511 

SQUIZZATO, observação: foi pedido para que o Conselheiro de Vistas desse seu parecer na própria 512 

PL nº813 que foi concedido vistas. Parecer de Plenária: DEFERIDO O REGISTRO DA 513 

ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS CIVIS DO MEIO OESTE CATARINENSE – AENCIMOC NESTE 514 

CONSELHO PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO NO PLENÁRIO DO CREA/SC. Votação: aprovado 515 

por UNANIMIDADE, com abstenção dos Conselheiros: RODRIGO LUIZ DO CARMO SOUZA E DION 516 

ELIAS R. DE OLIVEIRA. 7.1.2.6. Processos Retirados de Pauta: Processo nº 083.066-9 517 

Interessado: PAVIMENTAÇÃO DA TERRA LTDA. Relator: IVO GILMAR PETRI. Assunto: 518 

CANCELAMENTO DE REGISTRO NO CREA-SC. Motivo: A DECISÃO NÃO FOI VÁLIDA,POIS NÃO 519 

FOI JULGADO O OBJETO DO PROCESSO.   7.1.3. PROCESSOS DE INFRAÇÃO: 7.1.3.1. 520 

Processos aprovados por UNANIMIDADE, com abstenção do conselheiro ASCÂNIO PRUNER: 521 

Processo nº 183673-4. Interessado: LAGEMAX PRE MOLDADOS LTDA. Relator: GILSON JOSÉ 522 

MARCINICHEN GALLOTTI. Parecer: PELO ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. Processo nº 523 

188660-4. Interessado: USICAL USINAGEM E CALDEIRARIA LTDA. Relator: VICTORIO ANTÔNIO 524 

BOLFE. Parecer: MANTER O AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA EM SEU VALOR INTEGRAL. 525 

Processo nº 188833-0 Interessado: RODOCORDAS IND. COM. DE CORDAS LTDA. Relator: 526 

VICTORIO ANTÔNIO BOLFE. Parecer: PELA NULIDADE DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO DO 527 

MESMO. Processo nº 186729-8. Interessado: CENTRAL DO COMPRESSOR LTDA. Relator: 528 

VICTORIO ANTÔNIO BOLFE. Parecer: MANTER O AUTO DE INFRAÇÃO NO VALOR DE R$844,00 529 

E CONCEDER O PARCELAMENTO EM 4 (QUATRO) VEZES, CONFORME SOLICITADO PELO 530 

AUTUADO, CASO SEJA POSSÍVEL ESSE PARCELAMENTO. 7.1.3.2. Processos aprovados por 531 

MAIORIA, com votos contrários dos Conselheiros IVO GILMAR PETRI, LUIS ANTÔNIO KUHN, 532 

NAHOR CARDOZO JUNIOR, RAIMUNDO NONATO GONÇALVES ROBERT, JOSÉ ANTÔNIO 533 

LATRÔNICO FILHO, LUIZ RAMON DA SILVA, e com abstenções dos conselheiros GERMANO 534 

FUCHS, PAULO FERNANDO SQUIZZATO, LEANDRO HEINZEN E CARLOS HENRIQUE 535 

CLÍMACO: Processo nº 186965-6 Interessado: OLIMPIO AVELINO DE SANTANA - ME.  Relator: 536 

AMAURI FORLIN. Parecer: PELA MANUTENÇÃO DA AUTUAÇÃO, PELO FATO DE QUE A ART 537 

F1517, APRESENTADA TRATA-SE DE RELATÓRIO ANUAL DE LAVRA, E NÃO DE 538 

ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE LAVRA A CÉU ABERTO POR ESCAVAÇÃO CÓDIGO 539 
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F1479. 7.2. DISCUSSÃO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL: 7.2.1. Alteração nomes no 540 

Grupo de Trabalho sobre Acústica e Comissão de Tomada de Contas: O conselheiro Reginaldo 541 

Rocha Filho cumprimentou a todos e disse que o Grupo de Trabalho sobre Acústica ficou prejudicado 542 

em virtude do término do mandato dos conselheiros Juliandro Casanova e João Reus de Camargo. 543 

Desta forma, solicita que o plenário aprove a inclusão dos conselheiros José Augusto da Matta 544 

Guedes, indicado pela CEEE, e Wilson Cesar Floriani Júnior, indicado pela CEEI, bem como 545 

prorrogação do prazo por mais 120 dias, a partir de hoje, para conclusão dos trabalhos. O presidente 546 

abriu espaço para manifestações e, em não havendo, colocou em votação a inclusão dos 547 

conselheiros José Augusto da Matta Guedes e Wilson Cesar Floriani Júnior no Grupo de Trabalho 548 

sobre Acústica, sendo aprovado por UNANIMIDADE. O conselheiro Claudemir Rogério Oldoni 549 

cumprimentou a todos e informou que foi indicado para a Comissão de Tomada de Contas e passou 550 

despercebido que membro da diretoria não pode fazer parte desta comissão, conforme prevê o artigo 551 

88 do Regimento Interno do Crea-SC. Desta forma, indicou a conselheira Sandra A. Ascari, também 552 

da CEEI, para substituí-lo, sendo aprovado pelo plenário por UNANIMIDADE. 7.2.2. Aprovação do 553 

Balanço de 2012: O Cont. Ivan Gabriel Coutinho, gerente do Departamento Financeiro do Crea-SC, 554 

cumprimentou a todos e destacou que o ano de 2012 foi de virada, em razão da saída dos arquitetos 555 

e mudanças nas taxas de ARTs e anuidades. Informou que, dada toda a perda de arrecadação que 556 

tivemos, foi um ano bom e não tivemos em nenhum momento insuficiência de caixa. Destacou que o 557 

item ART foi a grande perda, em torno de 30%¨, entretanto a quantidade foi igual ao ano de 2011, 558 

mas os valores diminuíram em razão da mudança das taxas. Ato contínuo apresentou um quadro 559 

comparativo da receita orçada com a arrecada e despesa fixada com a realizada no exercício 2012, 560 

conforme segue:  561 

 562 

RECEIT A Previsto 2012 Executado 2012 %

ANUIDADE 14.767.474,58 14.151.610,78 -4,17%

PATRIMONIAL 316.364,95 284.298,70 -10,14%

SERVIÇOS 945.605,89 913.510,92 -3,39%

MULTAS  EX. ILEGAL 511.296,44 497.623,21 -2,67%

INDENIZAÇÕES 166.417,64 271.343,36 63,05%

DIVÍDA ATIVA 440.557,58 448.234,84 1,74%

A R T 15.626.442,35 15.199.716,91 -2,73%

CAPITAL 0,00 111.111,11 100,00%

TRANSF.CORRENTES 355.000,00 165.097,99 -53,49%

T OT AL DE RECEIT A 33.129.159,43R$             32.042.547,82R$            -3,28%

DESPESA Previsto 2012 Executado 2012 %

PESSOAL 16.635.850,61R$                      16.624.103,84R$                    -0,07%

MATERIAL DE CONSUMO 604.992,50R$                            607.039,78R$                          0,34%

SERVIÇOS DE TERCEIROS 13.455.503,43R$                      13.348.604,58R$                    -0,79%

TRANSF. CORRENTE 1.643.304,22R$                        1.676.816,65R$                       2,04%

DESPESAS DE CAPITAL 649.948,67R$                            577.334,08R$                          -11,17%

T OT AL DE DESPESAS 32.989.599,43R$             32.833.898,93R$            -0,47%

Quadro Comparativo Receita Orçada com Arrecadada e Despesa Fixada com Realizada  Exercício  2012

 563 

Em seguida apresentou o mesmo quadro comparando os anos de 2011 e 2012, conforme segue:  564 
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RECEIT A 2011 2012 %

ANUIDADE 11.035.706,51 14.151.610,78 28,23%

PATRIMONIAL 707.897,09 284.298,70 -59,84%

SERVIÇOS 965.368,69 913.510,92 -5,37%

MULTAS  EX. ILEGAL 594.032,97 497.623,21 -16,23%

INDENIZAÇÕES 71.392,25 271.343,36 280,07%

DIVÍDA ATIVA 644.432,22 448.234,84 -30,44%

A R T 22.227.524,46 15.199.716,91 -31,62%

CAPITAL 191.156,04 111.111,11 -41,87%

TRANSF.CORRENTES 588.773,89 165.097,99 -71,96%

T OT AL DE RECEIT A 37.026.284,12R$             32.042.547,82R$            -13,46%

DESPESA 2011 2012 %

PESSOAL 15.262.113,46R$                      16.624.103,84R$                    8,92%

MATERIAL DE CONSUMO 832.508,67R$                            607.039,78R$                          -27,08%

SERVIÇOS DE TERCEIROS 14.798.192,01R$                      13.348.604,58R$                    -9,80%

TRANSF. CORRENTE 5.579.246,20R$                        1.676.816,65R$                       -69,95%

DESPESAS DE CAPITAL 3.656.474,05R$                        577.334,08R$                          -84,21%

T OT AL DE DESPESAS 40.128.534,40R$             32.833.898,93R$            -18,18%

Quadro Comparativo Receita Orçada com Arrecadada e Despesa Fixada com Realizada 2011/2012

 565 

Informou que em termos de balanço patrimonial, de 31 de dezembro de 2012, fechamos o ano 566 

negativo. Disse que em 31 de dezembro de 2012 fechamos com déficit de aproximadamente R$ 48 567 

mil, entretanto já no dia 02 de janeiro de 2013 estávamos positivos novamente em virtude de que os 568 

dias 30 e 31 de dezembro de 2012 terem caído num fim de semana e o movimento bancário 569 

realizado nestes dias entrou somente em 02 de janeiro de 2013. Destacou que a lei de 570 

responsabilidade fiscal só condena o administrador no último ano de gestão, portanto não haverá 571 

problemas para o Crea-SC. QUESTÃO DE ORDEM: Neste momento, às 19h54, o presidente 572 

colocou em votação a prorrogação da plenária por até uma hora, conforme prevê o Regimento 573 

Interno do Crea-SC, sendo aprovado por UNANIMIDADE. Ato contínuo o presidente abriu espaço 574 

para manifestações a respeito do item em análise. O conselheiro José Antonio Latrônico Filho disse 575 

que parece que temos uma luz amarela acesa para chamar atenção, no nosso balanço, destacando 576 

que o presidente precisa que o balanço seja positivo deste ano para o próximo. Questionou quantas 577 

ações já temos contra o Crea-SC em relação às repetições de indébito (ARTs), quais as chances de 578 

perdermos e quanto isso irá repercutir no balanço do Conselho. O Procurador Chefe do Crea-SC, 579 

Claude Pasteur de Andrade Faria, informou que a última contagem era de aproximadamente 770 580 

ações de repetição de indébito. Disse que algumas já transitadas e julgadas e que estamos pagando, 581 

sendo que a maioria encontra-se em nível de grau recursal. Disse que algumas perdemos e 582 

interpusemos recurso extraordinário, destacando que o volume de ações é muito grande e cresce 583 

cada vez mais. Informou que as perspectivas de êxito são poucas em função da jurisprudência já 584 

estabelecida em alguns tribunais, sendo que estão conseguindo pouco sucesso com algumas 585 

questões de mérito que estão levantando. Destacou que não se tem grandes perspectivas em 586 

relação a esta matéria. O conselheiro Claudemir Rogério Oldoni questionou se a obrigação de pagar 587 

estes processos não seria do Confea, já que a ordem de cobrança vem de lá. O presidente informou 588 

que será levado ao Confea e à Mútua, pelo menos a questão dos 15% deles, que deveriam restituir 589 

de imediato. Destacou que o tema é complexo e não se chegou a um veredicto final no supremo ou 590 

juizado especial, dizendo que quando virar jurisprudência vai ficar complicado. Informou que quando 591 

chegou em torno de 600 ações houve uma solicitação da Receita Federal, quando entregamos 592 

relatório de todas as ARTs dos profissionais que entraram com ações e provavelmente estes 593 
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profissionais serão notificados pela Receita Federal para esclarecimentos. Disse que algumas ações 594 

são de arquitetos e referente ao último ano vamos ter que entrar com ação contra o CAU porque 595 

repassamos a verba para eles. Destacou que é uma matéria que vai ser balizada por um processo 596 

que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, onde dos 11 votos parece que já se tem 4 597 

votos favoráveis. Disse que alguns juízes não estão acatando e estão determinando que se pague os 598 

últimos cinco anos, sendo que existem várias situações que podem resultar em vários desfechos. 599 

Disse que espera que o Confea e os Creas tenham êxito e informou que vai acontecer em Santa 600 

Catarina o 5º Encontro de Conselhos Profissionais, onde será discutida esta questão, destacando 601 

que esta situação é preocupante, sendo a principal ameaça do sistema no momento. O conselheiro 602 

Paulo Fernando Squizzato disse que não é mais um sinal amarelo, mas vermelho. Destacou que 603 

vínhamos de uma sequência de vários anos com fechamento positivo e somente agora ocorreu este 604 

déficit, o que considera um problema de gestão. Disse que é preciso analisar porque a saída dos 605 

arquitetos foi em 2011 e já começamos o ano de 2012 sabendo que eles não estariam mais. 606 

Questionou se todas as medidas cabíveis foram tomadas, mostrando-se preocupado pelo pouco 607 

investimento realizado no ano passado, sendo que até mesmo o estacionamento do Crea não saiu. 608 

O presidente informou que assumiu o Crea com superávit de apenas R$ 140 mil, demonstrando que 609 

a receita já vinha caindo em relação aos anos anteriores. Disse que quando assumiu enxugou muito 610 

os gastos, principalmente em relação aos contratos, à Unimed, sendo que as despesas diminuíram 611 

consideravelmente. Destacou que o que não foi feito foi justamente cancelar reuniões 612 

extraordinárias, sendo que mantiveram as viagens e representatividade do Crea e é nesta linha que 613 

terá que ser trabalhado neste ano porque não há mais onde recuar. Disse que isso justifica o porquê 614 

de não haver investimentos, de ter postergado o estacionamento e algumas obras, sendo que estão 615 

sendo feitas somente algumas pequenas obras e reparos, a subestação e a continuação da obra da 616 

Inspetoria de Canoinhas, que já havia sido iniciada. Destacou que, infelizmente, foi gasto menos que 617 

nosso orçamento, mas a receita não acompanhou o orçamento, ressaltando que o número de ARTs 618 

aumentou, mas a arrecadação de valores diminuiu 30%, entre outras questões. Informou que neste 619 

ano será trabalhado com o pé no chão, sempre olhando lá na frente porque se todas as ações de 620 

repetição de indébito saírem este ano terão que ser tomadas atitudes drásticas. O conselheiro Nahor 621 

Cardozo Júnior ressaltou que há uma questão ética que vem atrelada a este assunto, destacando 622 

que, assim como muitos profissionais, recebeu telefonema de escritório de advocacia propondo o 623 

ingresso de ação para pedir restituição de valores de ARTs, sendo que refutou o oferecimento. Disse 624 

que acha indecoroso e indecente um conselheiro fazer isso, destacando que acha que todo cidadão 625 

tem direito de buscar o que lhe é devido, mas acha que se algum conselheiro entrar com ação desta 626 

natureza o nome dele deve ser trazido a este plenário para discutir se ele permanece no Conselho ou 627 

se é excluído por falta de ética profissional. O assessor da presidência do Crea-SC, Nelton Luiz Baú, 628 

que era o 1º tesoureiro no ano de 2012, informou que tiveram que trabalhar com R$ 10 milhões a 629 

menos do que no ano de 2011, sendo que teve também os créditos que aconteceram nos dias 30 e 630 

31 de dezembro de 2012, que foram validados somente em 02 de janeiro de 2013, o que foi um azar. 631 

Citou também o repasse do valor aproximado de R$ 500 mil ao Confea, referente ao Prodesu, que irá 632 

entrar este ano, mas que estavam previstos entrar no ano passado, através dos projetos 633 

apresentados pelo Crea-SC. O conselheiro Rodrigo Luiz do Carmo Souza reforçou as palavras do 634 

conselheiro Nahor Cardozo Júnior, mas afirmou que quem deveria ir para a ética também é o 635 

advogado que oferece esse tipo de serviço, que é indecoroso. O Procurador Chefe do Crea-SC, 636 

Claude Pasteur de Andrade Faria, informou que já foram feitas mais de dez representações na OAB 637 

porque é vedada a captação de clientes via e-mail propaganda de rádio, TV, etc. O conselheiro 638 

Rodrigo Luiz do Carmo Souza destacou que tem outra visão em relação à questão da administração 639 

e gestão, enfatizando que as medidas estão sendo tomadas, reduzindo custos sempre que possível, 640 

inclusive foi excluída uma plenária para reduzir custos. Disse que acha correto não ver reformas e 641 

novas inspetorias pelo Estado porque se não tem dinheiro não se deve investir mesmo. Destacou 642 

que foram feitas várias obras no passado e não sabe até que ponto estas obras deram algum retorno 643 

porque hoje existe a ART eletrônica e não se vai mais ao Crea. Informou que estamos no caminho 644 
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certo, sendo que já perdemos os arquitetos e podemos perder outras classes, o que vai piorar ainda 645 

mais a situação. O conselheiro Elton Polina destacou que acha prudente a posição do presidente em 646 

conter as despesas. Referendou as colocações do conselheiro Nahor Cardozo Júnior de que é 647 

inadmissível os profissionais que estão entrando com ações contra o Crea-SC, sendo que acha uma 648 

falta de consideração porque estão indo contra nossa própria legislação e nosso Conselho. O 649 

conselheiro Reginaldo Rocha Filho informou que recebeu na semana passada um e-mail destes e 650 

disse que será um dos itens da próxima assembleia da ACEF. Disse que informou ao profissional 651 

que encaminhou o e-mail sobre a questão da Receita Federal e o mesmo não sabia, sendo que já 652 

encaminhou e-mail para todos a respeito do assunto. Destacou que devemos informar aos 653 

profissionais sobre esta questão da Receita Federal porque quando souberem talvez deixem de 654 

entrar com a ação. Disse que foi fiscal no Crea-PR por seis anos e tinha metas para cumprir e se não 655 

fiscalizasse dez obras por dia era preciso fazer um relato a respeito. Disse que acha que nossa 656 

fiscalização não está atuando como deveria, pois temos a chave para fazer a arrecadação do Crea e 657 

quando estivermos com a fiscalização na rua seremos beneficiados, pois os profissionais terão frente 658 

de serviço e a sociedade vai estar garantida com trabalho de qualidade. Destacou que temos que 659 

repensar a questão da fiscalização. O presidente disse que no ano passado foi encaminhado e-mail 660 

aos conselheiros, diretores e inspetores regionais, presidentes de entidades de classe, entre outros, 661 

informando a situação do ofício recebido da Receita Federal e as providências que poderiam ser 662 

tomadas. Ressaltou também que a fiscalização do Crea-SC é uma das mais eficientes do país, mas 663 

com certeza podemos melhorar. Ato contínuo o conselheiro Germano Fuchs, coordenador da 664 

Comissão de Tomada de Contas do Crea-SC no ano de 2012, procedeu a leitura do parecer da 665 

comissão: “A Comissão de Tomada de Contas, após análise que procedeu aos elementos 666 

integrantes do Demonstrativo da evolução Orçamentária e Balanço Financeiro do Conselho, do 4º 667 

trimestre de 2012, bem como dos balanços anuais, que inclui a verificação por amostragem de 668 

diversos itens de despesas e pagamentos constantes dos balancetes mensais, é de parecer pela 669 

APROVAÇÃO das contas desse período, por estarem regulares. Florianópolis, 30 de dezembro de 670 

2012”. Assinaram o parecer os conselheiros Germano Fuchs (coordenador), Amauri Forlin e Luiz 671 

Carlos Ferraro (membros). Em seguida o presidente colocou em votação a Prestação de Contas do 672 

Crea-SC referente ao ano de 2012, sendo aprovada por UNANIMIDADE. O conselheiro Germano 673 

Fuchs informou que já havia demonstrado certa preocupação no ano anterior e o que foi dito aqui 674 

infelizmente confirmou aquela expectativa. Disse que fica contente em ver o presidente preocupado 675 

com a situação porque não temos bons sinais e não temos previsão de poder arrecadar 676 

significativamente com a fiscalização, além de vários fatores preocupantes. Disse que no orçamento 677 

pode-se perceber que as despesas somaram mais de R$ 1milhão de diferença entre a orçada e a 678 

realizada, significando sim que a nossa presidência se mostrou preocupada já nesse instante, 679 

percebendo-se claramente que houve uma preocupação muito grande em tentar sanar esta questão. 680 

7.2.1. Votação Eletrônica: O gerente do Departamento de Tecnologia da Informação do Crea-SC, 681 

Daniel Glavam Tavares, cumprimentou a todos e disse que o objetivo é explanar como vai ser o 682 

processo de votação nas plenárias do Crea-SC, proporcionando um melhor gerenciamento. Disse 683 

que foi desenvolvido um sistema pelo Departamento de Tecnologia da Informação do Crea-SC, que 684 

funcionará via rede Wireless, contendo 2 módulos: Sistema de administração da reunião (secretário) 685 

– Cadastros e Controle; e Sistema de votação (conselheiros) – Tablet e Painel. O equipamento a ser 686 

fornecido é um Tablet Samsung Galaxy Tab 2, adquirido através de licitação, contendo Pacote de 687 

Dados 3G ilimitado (2Gb), sendo que a velocidade é diminuída a partir do momento que atinge 2Gb. 688 

Disse que a utilização do tablet será de responsabilidade do Conselheiro, que assinará um termo de 689 

responsabilidade pelo período em que for conselheiro (os suplentes assinarão um termo de 690 

responsabilidade temporário, pois só utilizarão o tablet durante a plenária e, após o término da 691 

mesma, devolverão ao Crea-SC). O equipamento servirá de instrumento de votação durante as 692 

reuniões plenárias e haverá reserva técnica de 10 tablets, sendo que o Gabinete da Presidência 693 

ficará responsável pela logística dos equipamentos. Ato contínuo mostrou as telas do sistema para 694 

que os conselheiros tivessem noção de como irá funcionar a votação. Informou que cada conselheiro 695 
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deverá registrar sua entrada e saída do sistema e somente após o registro de entrada o conselheiro 696 

está apto a votar. Ao término da reunião o conselheiro deverá registrar sua saída e o mesmo 697 

procedimento deverá ser realizado para saídas antecipadas, sendo sua presença não computada 698 

para o quórum. Ressaltou que o controle de presença do conselheiro na reunião plenária, continuará 699 

sendo gerenciado pelo registro de ponto. O processo de votação consistirá no cadastro dos itens da 700 

pauta passíveis de votação, sendo que há possibilidade de inclusão de novos itens antes do início da 701 

sessão plenária e toda votação deverá ser feita pelo sistema. Disse que o resultado será nominal, 702 

sendo inseridos os votantes na Ata e o secretário controlará o início e término de cada votação. 703 

Informou que serão apresentados no painel a lista dos conselheiros presentes, o item a ser votado e 704 

a descrição dos votos e resultado da votação. Quando houver ausência do conselheiro durante o 705 

processo de votação, o mesmo deverá registrar sua saída no sistema, sendo necessário reconectar-706 

se ao sistema quando do retorno. Disse que caso não registrar, após o término da votação, o sistema 707 

será desconectado e o conselheiro não terá mais oportunidade de voto. Quanto ao quórum, a 708 

contagem será realizada a partir do painel de controle da votação. Se for preciso realizar votação 709 

manual, a contagem será realizada com base nos conselheiros presentes. Informou que será 710 

disponibilizado na área restrita aos conselheiros no CREANet a seguinte documentação: Minuta do 711 

processo de votação e utilização dos tablets; Termo de responsabilidade e compromisso, que deverá 712 

ser assinado no recebimento do tablet e Manual de funcionalidades do tablet. O presidente abriu 713 

espaço para manifestações e o conselheiro Rodrigo Luiz do Carmo Souza questionou qual o 714 

investimento que o Crea-SC vai fazer neste projeto. O presidente informou que a licitação foi 715 

realizada e só teve uma empresa interessada, a Claro, sendo que o total do contrato ficou em R$ 202 716 

mil por ano, englobando toda a telefonia móvel do Crea-SC, com internet aberta e fornecimento de 717 

smartphones para os fiscais e tablets para os conselheiros. Destacou que o valor pode diminuir de 718 

acordo com a utilização dos serviços. O conselheiro Luis Antonio Kuhn questionou se a votação 719 

ficará aberta se o conselheiro cochilar. O gerente do DTI, Daniel Glavam Tavares, explicou que o 720 

nome do conselheiro vai ficar no painel até que o conselheiro tenha votado e alguém vai ter que 721 

alertá-lo que é preciso votar para conclusão da votação. O conselheiro Eduardo Aragão Silva sugeriu 722 

que os tablets fiquem no Conselho uma vez que só existem dez de reserva e questionou como será 723 

se quinze conselheiros esquecerem o aparelho. Também questionou se consegue realizar a votação 724 

no seu próprio tablet. O gerente do DTI explicou que a princípio somente poderá votar no tablet do 725 

Conselho uma vez que irão fechar a rede para que a votação aconteça somente no plenário. O 726 

presidente informou que num primeiro momento optaram por entregar os tablets a todos os 727 

conselheiros, até para servir como ferramenta de consulta nas câmaras, acesso aos materiais das 728 

reuniões, evitando o problema de conselheiros que não recebem os materiais por e-mail. Destacou 729 

que a responsabilidade é de cada conselheiro em trazer o tablet para as reuniões, com a bateria 730 

carregada e em condições de uso. O conselheiro Eduardo Aragão Silva questionou qual será o custo 731 

mensal para disponibilizar a internet 3G. O gerente do DTI explicou que o valor já está incluso no 732 

pacote, sendo que a internet é limitada até 2Gb e se ultrapassar a velocidade da internet cai. O 733 

conselheiro Rodrigo Del Olmo Sato informou que já está sendo formulada ideia para fazer todo o 734 

sistema de processos via eletrônico e o conselheiro não vai mais relatar processo em papel porque 735 

vai receber com antecedência via sistema, que funcionará com senha, o que agilizará o processo e 736 

não teremos mais pilhas de papel. Destacou que está responsável por este assunto juntamente com 737 

o pessoal do Departamento de Tecnologia da Informação para disponibilizar este sistema até o final 738 

deste ano. O presidente ressaltou que a votação eletrônica é a ponta do iceberg e a ideia é ampliar, 739 

evitando desperdício com cópia e papel, modernizando e colaborando com a campanha de 740 

sustentabilidade do Crea-SC. O conselheiro Bernardo J. D. Tasso questionou se vai aparecer como 741 

cada conselheiro votou ou a se a votação será secreta. O presidente lembrou que hoje o voto é 742 

aberto e continuará a ser, ou seja, todos irão ver o voto dos conselheiros. Disse que caso seja 743 

necessária uma votação secreta será realizada de outra forma. O conselheiro Alvori José Cantú 744 

questionou se após cada votação será gerado um relatório. O gerente do DTI respondeu que sim e 745 

que este relatório será incluído na ata da plenária. O presidente disse que hoje temos um problema 746 
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sério, uma vez que contamos os votos contrários e abstenções e todos os demais conselheiros que 747 

assinaram a lista de presença são considerados votos favoráveis. O conselheiro Ascânio Pruner fez 748 

um pedido que já havia feito em ocasiões anteriores de que a tela seja mais legível para leitura, sem 749 

fundos coloridos, uma vez que sente dificuldade para ler as apresentações da plenária. O presidente 750 

esclareceu que o mais importante na votação será o total dos votos, que aparece bem legível no 751 

sistema, e não o nome das pessoas, sendo que o secretário que irá controlar os nomes e informar 752 

quem ainda não votou. A conselheira Sílvia Santos questionou se a totalização de votos, como está 753 

na tela geral, irá aparecer também na tela do tablet para cada conselheiro. O gerente do DTI disse 754 

que a princípio não, mas poderá ser implementado em uma próxima versão do sistema. O presidente 755 

informou que iremos implantar o sistema e na primeira plenária vai haver muitas sugestões de 756 

alterações. O conselheiro Nahor Cardozo Júnior sugeriu que o arquivo que será gerado de cada 757 

votação seja encaminhado para os conselheiros após a plenária, para que todos possam revisar e 758 

verificar a votação item a item. O conselheiro João de Oliveira destacou que foi secretário até o ano 759 

passado e a votação funciona hoje com apuração através da contagem dos nomes, que é o princípio 760 

mais arcaico que se poderia usar. Disse que esta tela da votação aparecerá por um período 761 

determinado, até o final da votação, ou seja, ninguém vai ter condições de olhar os 80 votos. Disse 762 

que acha um preciosismo querer saber quem votou em que em cada análise. Destacou que do jeito 763 

que o processo vai iniciar já será uma grande evolução e, é claro, que procuraremos melhorar com o 764 

tempo. O conselheiro Ascânio Pruner esclareceu que não é contra o sistema e provavelmente 765 

ninguém vai querer verificar o voto de todos, mas com certeza irão querer verificar como foi o seu 766 

voto e, do jeito que está, pode ser difícil visualizar. O presidente disse que vamos tentar melhorar, 767 

talvez colocando uma tela maior ou os que têm dificuldade para ler podem sentar mais a frente. O 768 

conselheiro Rodrigo Del Olmo Sato questionou se o sistema vai ser criptografado e em qual nível, 769 

garantindo a inviolabilidade do sistema e a segurança. O gerente do DTI informou que após a 770 

votação será gerado o relatório e também pode-se colocar uma impressora na plenária para 771 

impressão na hora. Para finalizar o presidente parabenizou o Departamento de Tecnologia da 772 

Informação pela iniciativa e disse que espera que os tablets cheguem até final deste mês para que 773 

na próxima plenária todos já estejam com os equipamentos em mãos. 8. ASSUNTOS GERAIS: O 774 

conselheiro Nahor Cardozo Júnior disse que recebeu um informe do conselheiro federal Júlio 775 

Fialkoski e que foi objeto de muitos comentários nos corredores no dia de hoje, referente ao que está 776 

acontecendo no Confea em relação aos técnicos na composição do plenário e solicitou 777 

esclarecimentos se o Crea-SC já foi oficialmente notificado a respeito de qualquer decisão judicial ou 778 

administrativa a respeito. O presidente esclareceu que o Crea-SC não recebeu nada oficialmente, 779 

mas através de informes soube que existe um acórdão que foi publicado de que a participação dos 780 

técnicos ficou impedida no plenário do Confea. Disse que o Confea foi notificado e refere-se a 781 

conselheiros titulares e suplentes, destacando que já solicitou informações a respeito à Procuradoria 782 

Jurídica do Crea-SC. Disse que assim que a informação vier oficialmente ao Crea-SC será tomado 783 

um posicionamento, baseado nas questões jurídicas. Destacou que espera que o assunto seja 784 

resolvido da melhor forma possível. O conselheiro Elton Polina registrou que amanhã, 16 de março, a 785 

AECOM – Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Concórdia e microrregião está completando 786 

30 anos de existência e convidou a todos para irem a Concórdia comemorar essa data. O 787 

conselheiro Rodrigo Del Olmo Sato fez um pedido de utilidade pública, informando que é doador 788 

regular de plaquetas no Hemosc e hoje recebeu uma cartilha sobre empresa solidária. Lembrou a 789 

todos da importância deste ato, informando que faz doação mensal, uma vez que a plaqueta pode 790 

ser mensalmente, diferentemente do sangue. Explicou que as plaquetas são tiradas através de uma 791 

máquina que puxa o sangue, retira as plaquetas e devolve o sangue. Disse que na cartilha consta 792 

que apenas 2,8% da população faz doação e fez um apelo para que os conselheiros mobilizem suas 793 

famílias e contribuam. Disse que, inclusive, o Hemosc possui uma unidade móvel que pode vir ao 794 

Crea em algum dia de plenária para fazer as coletas. O presidente parabenizou pela atitude e 795 

informou que em dezembro/2012 foi realizada gincana entre os funcionários do Crea-SC e um dos 796 

itens era a doação de sangue, o que incentivou que os funcionários doassem e mobilizassem outros 797 
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doadores. O presidente informou que ontem foi realizado com sucesso o SEINSP – Seminário 798 

Estadual de Inspetores Regionais, o Encontro de Presidentes de Entidades de Classe e o Encontro 799 

Estadual de Dirigentes do CREAjr-SC. Destacou também a participação fantástica de todos na 800 

solenidade em homenagem aos 55 anos do Crea-SC, realizada na Assembleia Legislativa de Santa 801 

Catarina no dia de ontem. Informou que o deputado Reno Caramori, propositor da homenagem, 802 

estava muito satisfeito e feliz pela participação do nosso sistema, uma vez que nos últimos cinco 803 

anos não acontecia a lotação no espaço da Assembleia. Disse que o front light do Crea-SC já foi 804 

alterado em homenagem aos 55 anos do Conselho e no próximo domingo, 17 de março, que é o dia 805 

do aniversário mesmo, terão algumas novidades no portal Click RBS e nos jornais, pedindo que 806 

todos fiquem atentos. Agradeceu a todos pela participação, mas disse que dá o mérito pela 807 

realização do evento para a Jorn. Cláudia de Oliveira, Assessora de Comunicação e Eventos do 808 

Crea-SC, que foi fantástica; e também ao Eng. Nelton Luiz Baú, Assessor da Presidência, que 809 

agendou várias audiências com empresas, deputados e autoridades para entregar o convite da 810 

solenidade, destacando que o Conselho abriu portas. Registrou que em nome destes dois estende o 811 

agradecimento a todos os funcionários do Crea-SC. Para finalizar, parabenizou a todos pelos 55 812 

anos do Crea-SC. 9. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, às vinte horas e cinquenta e 813 

cinco minutos o presidente declarou encerrada a Sessão Plenária nº 813 e agradeceu a presença de 814 

todos. Para constar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada e 815 

distribuída aos interessados, conforme previsto pelo regimento interno. 816 


