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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 1 

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

DE ABERTURA DOS TRABALHOS: Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de 3 

dois mil e dezessete, com início às dezessete horas e vinte e seis minutos, reuniu-se o 4 

Plenário do Crea-SC, em sessão extraordinária, no auditório do Conselho, no bairro 5 

Itacorubi, em Florianópolis. 1.1. VERIFICAÇÃO DO QUORUM: Após a verificação e 6 

constatação da existência de quórum, o Presidente do Crea-SC, Engenheiro Civil e de 7 

Segurança do Trabalho Carlos Alberto Kita Xavier, agradeceu a presença dos conselheiros e 8 

declarou instalada a sessão plenária extraordinária de dezembro de 2017. Disse que esta 9 

plenária conta com a presença de Diretores Regionais, Inspetores, gerentes, assessores e 10 

família dos empossados, mas gostaria de destacar a presença das seguintes autoridades: - 11 

Marcelo Seemann, Presidente CRC/SC e Ascop; - Eng. Civil Gelásio Gomes, Presidente da 12 

CredCrea; - Eng. Agr. Luiz Carlos Coelho, Diretor Geral Mútua-SC; - Eng. Civil Laércio 13 

Domingos Tabalipa, Diretor Financeiro Mútua-SC; - Gabriel do Nascimento, Coordenador 14 

CreaJr-SC; Eng. Ftal. e Seg. Trab. Jackson Luiz Jarzynski, Conselheiro Federal Suplente; 15 

Eng. Mec. Carlos Bastos Abraham, Vice-Presidente FNE; - Eng. Agr. Álvaro Antonio Ribas 16 

Dourado, Coordenador Colégio Diretores Regionais; - Eng. Agrim. Valdir Pedro Schneider, 17 

Coordenador Colégio de Entidades Regionais. 1.2. CONSELHEIROS PRESENTES: 18 

AMAURI FORLIN, GIORGIO MURARA ALVES, JOSÉ CARLOS FERREIRA RAUEN, EDIMO 19 

CELSO RUDOLF, ALFREDO LANG SCULTETUS, JOSÉ WILSON ALEXANDRE, LAURI 20 

AMANDIO SCHORN, GILSON JOÃO DOS SANTOS, CLOVIS NORBERTO SAVI, 21 

RODRIGO DEL OLMO SATO, JURANDIR JOSÉ DA SILVA, ALFREDO HERBST NETO, 22 

SERGIO LUIZ ZANELLA, CLAUDINO NETTO, VITOR LUIZ MICHELON, OSNY DO 23 

AMARAL FILHO, LUCILENE DE ABREU, DJONNY WEINZIERL, HECTOR LUIZ 24 

HAVERROTH, FLAVIO WACHOLSKI, SERGIO PROVESI, NELCI KREUZ, LUIZ CARLOS 25 

DE LIZ RIBEIRO, MATHEUS MAZON FRAGA, LUIZ ABNER DE HOLANDA BEZERRA, 26 

OLÍVIO JOSÉ SOCCOL, SILVIO TIAGO CABRAL, EDEMAR OURIQUES, JOSÉ ANTONIO 27 

LATRÔNICO FILHO, SEBASTIÃO ADENIR BRANCO, EDÉLCIO PAULO BONATO, JOSÉ 28 

CARLOS CAUDURO MINUZZO, ANGELA CRISTINA PAVIANI, ALOÍSIO PEREIRA DA 29 

SILVA, EVANIO RAMOS NICOLEIT, TIAGO BORGA, EDUARDO MEDEIROS PIAZERA, 30 

EDUARDO ARAGÃO SILVA, JULIANDRO CASANOVA, ARTUR CARLOS DA SILVA 31 

MOREIRA, KURT MORRIESEN JÚNIOR, JOSÉ ROBERTO DE BARROS FILHO, EWALDO 32 

EGAN ZECHNER, JOSÉ ROBERTO GAYOSO NEVES, ROBERTA MAAS DOS ANJOS, 33 

ALEXANDRE BACH TREVISAN, SADY ZAGO, CARLOS KOYTI NAKAZIMA, LEO SARAIVA 34 

CALDAS, RAIMUNDO NONATO GONÇALVES ROBERT, ACACIO MARIAN, VICTORIO 35 

ANTONIO BOLFE, IVAN TADEU BALDISSERA, MARCOS ANTONIO POLLI, KARLA MARIA 36 

SERPA ZAVALETA, GUILHERME SEMPREBOM MELLER, THOMAZ LONDERO MOOJEN, 37 

DENIS ASSIS DA SILVA, ROBERTO KRIEGER, ADRIANO LUIZ KUROVSKI, JANETE 38 

FEIJÓ, RENÉRIO ELIAS LEITE NETO, EDERSON ROGÉRIO ANTONINI, JOÃO PAULO 39 

SCHMALZ. 1.3. CONSELHEIROS QUE SOLICITARAM DISPENSA: CARLOS ANTONIO 40 

OLIVEIRA VIEIRA, CESAR LUIZ CORBELLINI, DANIEL FAGANELLO, DIEGO GADLER, 41 

EMERSON JOSÉ CORAZZA, FABIANO ALEXANDRE NIENOV, FABIANO PEIXOTO, 42 

GISLAINE LUVIZÃO, IVO GILMAR PETRI, JORGE DOTTI CESA, MARCONI SALVATI, 43 

MARIO JORGE BACHA, MAURICIO CARVALHO LAUS, RAFAEL CRISTIANO WOLTER, 44 
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RODOLFO BRUNO MIRANDA DE OLIVEIRA, SILVIO CAROLO JÚNIOR, SILVIO JOÃO 45 

CORREA JUNIOR. 2. EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL: O Presidente solicitou que todos 46 

ficassem em posição de respeito para execução do hino nacional. 3. EXECUÇÃO DO HINO 47 

DO ESTADO DE SANTA CATARINA: Na sequência foi executado o hino do Estado de 48 

Santa Catarina. 4. INFORMES DA PRESIDÊNCIA: O Presidente iniciou sua manifestação 49 

agradecendo a presença de sua esposa, Eng. Civil Sílvia Santos, pela parceria e pela 50 

compreensão nos últimos seis anos, principalmente me virtude dos 115 dias de ausência em 51 

casa somente neste ano, em razão de muitas viagens, dizendo que este último ano foi o 52 

mais complicado e difícil da gestão. Ato contínuo fez um balanço das suas gestões 53 

2012/2014 e 2015/2017, informando que foram seis objetivos estratégicos para consolidar a 54 

marca da responsabilidade, os quais irá relatar a seguir: 1) Consolidar o sistema de 55 

gestão: - Crea-SC se tornou o mais eficiente do Brasil, cumprindo 100% das metas; - 56 

Certificação ISO 9001; - Melhorias na infraestrutura; - Investimento em tecnologia, citando a 57 

votação eletrônica nas plenárias; - Nova ART Sartweb 2, que teve 95% de satisfação na 58 

pesquisa realizada; - Implantação CAT online. 2 e 3) Ampliar e aprimorar/inovar com 59 

tecnologia para a fiscalização: - Fiscalização orientativa; - Diminuição do número de AIN; - 60 

Aumento significativa das visitas; - Aumento de número de ARTs em 30%; - Fiscalizações de 61 

impacto; - Aplicativo de denúncia e para a fiscalização; - Nova frota para fiscalização; - 62 

Convênios. 4) Valorização do Exercício Profissional: - Trabalho realizado pelo CDER-SC 63 

e APEC; - Implantação da Procuradoria Jurídica, que trouxe muitos benefícios com o 64 

cancelamento de contratos com escritórios terceirizados, citando que foi contratado o Adv. 65 

Carlos Ayres Britto para fazer defesa em prol do sistema, salvando os conselhos 66 

profissionais que não tinham amparo legal para cobrança de anuidades; - Concurso 67 

Engenheiro Cervejeiro; - Campanhas institucionais com gravação de VTs das profissões; - 68 

Programa CreaJr-SC, que é o maior do Brasil, onde teve implantação da ART Jr. 5) 69 

Promover a integração e o desenvolvimento dos colaboradores: - Desenvolvimento 70 

humano (remanejamento da equipe/potencial); - Reconhecimento profissional; - Melhoria 71 

comunicação interna. 6) Fortalecer o relacionamento com a sociedade: - Projeto SC Que 72 

Dá Certo; - Cartilhas de Acessibilidade e Engenharia Pública; - Manual do Síndico; - Revista 73 

Digital. Destacou que foram reduzidas as despesas e a receita se manteve estável, o que 74 

deixa o Crea-SC com um superávit de R$ 5 milhões para a próxima gestão. Informou que foi 75 

assinado um convênio com o Confea para repasse de R$ 2 milhões, a fundo perdido, para 76 

reforma da sede do Crea-SC. Fez um agradecimento especial ao IBAPE-SC, cujo 77 

presidente, Eng. Civil José Eduardo Carmona Larios, está presente nesta plenária, que 78 

emitiu o seguinte ofício: “O IBAPE-SC – Instituto Catarinense de Avaliações e Perícias de 79 

Santa Catarina, vem por meio desta, apresentar seu agradecimento pelo apoio que recebeu 80 

todos esses anos de sua legislatura, fundamental para seu desenvolvimento como uma 81 

Entidade de classe que tem feito todos os esforços pelo desenvolvimento técnico dos 82 

profissionais do Crea-SC, esperamos continuar com essa parceria que tanto nos orgulha. O 83 

IBAPE-SC sempre esteve e estará a disposição para contar com essa parceria. Desejamos 84 

muita sorte e sucesso! Muito obrigado por tudo. Atenciosamente, Eng. Civil José Eduardo 85 

Carmona Larios – Presidente IBAPE-SC”. Disse que este ofício foi o maior presente que 86 

recebeu neste final de ano. Agradeceu a todos pela parceria, ao envolvimento dos diretores 87 

e inspetores regionais, colaboradores, mas em especial a este plenário, pois é daqui que 88 
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saem as principais decisões que afetam a vida dos profissionais. De uma forma carinhosa, 89 

disse que gostaria de fazer uma homenagem a uma colaboradora do Crea-SC, sua 90 

secretária Bárbara Maria Prochaska, pelos 35 anos de trabalho. Disse que durante o SEEMP 91 

– Seminário Estadual dos Empregados do Crea-SC foram entregues placas em homenagens 92 

aos colaboradores que completaram 5, 10, 20, 30, etc., ano de trabalho e, como a Bárbara 93 

não pode comparecer, gostaria de fazer esta homenagem hoje, destacando que além de sua 94 

secretária executiva, ela foi sua conselheira pessoal durante seis anos, mudando inclusive 95 

seu horário de trabalho para poder atendê-lo no período vespertino. 5. PROCESSOS DO 96 

GABINETE: 5.1. POSSE DIRETOR FINANCEIRO DA MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA 97 

DOS PROFISSIONAIS DO Crea-SC, CONFORME DECISÃO Nº PL/SC-492/2017, DE 7 DE 98 

DEZEMBRO DE 2017, DO Crea-SC E ESTATUTO DA MÚTUA: O Presidente passou a 99 

palavra para a cerimonialista Nicole Ferreira Diniz, da AICOM – Assessoria de Imprensa, 100 

Comunicação e Eventos do Crea-SC, conforme segue: “Iniciamos agora a solenidade de 101 

posse dos eleitos no dia 15 de dezembro, que assumem hoje seu mandato até 31 de 102 

dezembro de 2020. Um total de 5.424 profissionais votou para presidente do Crea-SC, 103 

Confea e Diretores da Mútua-SC, elegendo o Eng. Agrônomo Ari Geraldo Neumann para 104 

presidente do Conselho, com 1.886 votos, o Eng. Civil Abelardo Pereira Filho para Diretor 105 

Geral da Mútua, com 1.785 votos e o Eng. Agr. Gilson José Marcinichen Gallotti para Diretor 106 

Administrativo da Mútua, com 356 votos. O Eng. Civil Kurt Morriesen Junior foi eleito Diretor 107 

Financeiro da Mútua SC na sessão plenária deste Crea, dia 7 de dezembro, com 62 votos. 108 

Os profissionais assumem hoje mandato que segue até 31 de dezembro de 2020”. Ato 109 

contínuo apresentou o mini curriculum do Eng. Civil Kurt Morriesen Júnior, eleito para o 110 

cargo de Diretor Financeiro da Mútua-SC: “Eng. Civil pela Universidade Federal do Paraná 111 

(1974) e Eng de Segurança pela Universidade Federal de SC (1981). Engenheiro da Casan 112 

(1982/2008), Presidente do Centro de Engenheiros de Joinville (1986/87), Atualmente 113 

Professor da UDESC Joinville e Conselheiro do Crea-SC pelo CEAJ (2014/2017)”. Em 114 

seguida leu o termo de posse para o cargo de Diretor Financeiro da Mútua-SC: “Aos vinte e 115 

oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às dezessete horas, na sede 116 

do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, sito na Rodovia 117 

Admar Gonzaga, nº 2.125, bairro Itacorubi, nesta capital, o Plenário do Crea-SC em Sessão 118 

Plenária Extraordinária presidida pelo Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho 119 

CARLOS ALBERTO KITA XAVIER, de acordo com o previsto no artigo 54 da Resolução nº 120 

1.022, de 14 de dezembro de 2007, do CONFEA; e o artigo 21 do Estatuto da Mútua, 121 

empossou como Diretor Financeiro da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-SC o 122 

Engenheiro Civil KURT MORRIESEN JÚNIOR, com mandato iniciando em primeiro de 123 

janeiro de dois mil e dezoito e encerrando em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte. A 124 

eleição foi realizada na 860ª Reunião Plenária Ordinária, do dia 7 de dezembro de 2017, 125 

conforme Decisão nº PL/SC-492/2017. O diretor eleito e ora empossado assume perante o 126 

Plenário do Crea-SC o compromisso de bem e fielmente exercer o mandato que lhe foi 127 

conferido, pelo que foi mandado lavrar o presente termo que, depois de lido e achado 128 

conforme, vai por ambos assinado na presença dos conselheiros regionais, cujos nomes 129 

constam no Livro de Presença dos Conselheiros da sessão plenária extraordinária, para que 130 

produza os efeitos legais. Florianópolis/SC, 28 de dezembro de 2017”. No uso da palavra, o 131 

Eng. Civil Kurt Morriesen Júnior cumprimentou a todos e agradeceu pelo voto de confiança. 132 
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Disse que apresentou o plano de trabalho e disse que todos podem ter certeza que 133 

apresentará o mesmo para a nova Diretoria da Mútua-SC na primeira reunião para 134 

aprovação e, uma vez aprovado, será implantado. Disse que não gostaria de ficar 135 

exclusivamente com a Unimed, destacando que já possui dois colegas em Joinville que irão 136 

ajudá-lo neste trabalho de fiscalizar efetivamente o plano de saúde dos profissionais, 137 

pedindo que se alguém tiver alguma contribuição, que fique à vontade para procurá-lo. 5.2. 138 

POSSE DIRETOR ADMINISTRATIVO DA MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 139 

PROFISSIONAIS DO Crea-SC, CONFORME DECISÃO Nº PL-3009, DE 21 DE 140 

DEZEMBRO DE 2017, DO CONFEA E ESTATUTO DA MÚTUA: Nicole Ferreira Diniz leu o 141 

mini curriculum do Eng. Agr. Gilson José Marcinichen Gallotti, eleito para o cargo de Diretor 142 

Administrativo da Mútua-SC: “Eng. Agr. pela UDESC- Universidade do Estado de SC/1984 e 143 

Mestre em Fitopatologia pela UFV- Universidade Federal de Viçosa/1987. Pesquisador da 144 

Empasc/Epagri; Professor da UnC/ Canoinhas. Gerente da Epagri; Associado do Seagro, da 145 

AEVC- Associação de Engenheiros e Arquitetos do Vale do Canoinhas e da ASSEAPLAN – 146 

Associação dos Engenheiros Agrônomos do Planalto Norte Catarinense; Conselheiro Titular 147 

do Crea-SC pela AEVC e SEAGRO; Coordenador da CEAGRO – Câmara Especializada de 148 

Agronomia; 1° vice-presidente do Crea-SC; Representante da CEAGRO no CIAM - 149 

Comissão de Agrimensura, Agronomia, Geologia e Engenharia para o Mercosul ; Presidente 150 

em exercício do Crea-SC de 18 de agosto a 19 de novembro de 2014”. Em seguida leu o 151 

termo de posse para o cargo de Diretor Administrativo da Mútua-SC: “Aos vinte e oito dias 152 

do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às dezessete horas, na sede do 153 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, sito na Rodovia Admar 154 

Gonzaga, nº 2.125, bairro Itacorubi, nesta capital, o Plenário do Crea-SC em Sessão 155 

Plenária Extraordinária presidida pelo Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho 156 

CARLOS ALBERTO KITA XAVIER, de acordo com o previsto no artigo 54 da Resolução nº 157 

1.022, de 14 de dezembro de 2007, do CONFEA; e o artigo 21 do Estatuto da Mútua, 158 

empossou como Diretor Administrativo da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-159 

SC o Engenheiro Agrônomo GILSON JOSÉ MARCINICHEN GALLOTTI, com mandato 160 

iniciando em primeiro de janeiro de dois mil e dezoito e encerrando em trinta e um de 161 

dezembro de dois mil e vinte. O resultado da votação foi confirmado pela Comissão Eleitoral 162 

Federal do Confea por meio da Deliberação nº 269/2017-CEF, e homologado pelo Plenário 163 

do CONFEA na 10ª Sessão Plenária Extraordinária, conforme Decisão Plenária nº PL-164 

3009/2017 de 21 de dezembro de 2017. O diretor eleito e ora empossado assume perante o 165 

Plenário do Crea-SC o compromisso de bem e fielmente exercer o mandato que lhe foi 166 

conferido, pelo que foi mandado lavrar o presente termo que, depois de lido e achado 167 

conforme, vai por ambos assinado na presença dos conselheiros regionais, cujos nomes 168 

constam no Livro de Presença dos Conselheiros da sessão plenária extraordinária, para que 169 

produza os efeitos legais. Florianópolis/SC, 28 de dezembro de 2017”. No uso da palavra, o 170 

Eng. Agr. Gilson José Marcinichen Gallotti cumprimentou a todos e disse ser um prazer 171 

retornar a esta casa, onde foi conselheiro por doze anos e fez muitas amizades e conheceu 172 

muitas pessoas pelo Estado, destacando que isso é o que fica e é muito gratificante. 173 

Destacou que o diretor administrativo da Mútua irá cuidar dos recursos materiais, de 174 

pessoal, mas também juntamente com a Diretoria haverá decisões colegiadas. Disse que 175 

espera ter muita transparência e trabalho, ouvindo sempre os associados da Mútua, 176 
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procurando resolver o que pode ser agilizado dentro da legislação e burocracia, verificando o 177 

que pode ser aprimorado. Disse que é uma pessoa metódica e gosta de cumprir horário, 178 

prometendo continuar assim e, com trabalho, fazer uma boa administração do dinheiro dos 179 

mutualistas. 5.3. POSSE DIRETOR GERAL DA MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 180 

PROFISSIONAIS DO Crea-SC, CONFORME DECISÃO Nº PL-3008, DE 21 DE 181 

DEZEMBRO DE 2017, DO CONFEA E ESTATUTO DA MÚTUA: Nicole Ferreira Diniz leu o 182 

mini curriculum do Eng. Civil Abelardo Pereira Filho, eleito para o cargo de Diretor Geral da 183 

Mútua-SC: “Graduado em Engenharia Civil, com especialização em Engenharia de Sistemas 184 

Urbanos pelo IBAM/RJ – Instituto Brasileiro de Administração Municipal - 1976; em 185 

Administração de Projetos pela ENHAP – Escola Nacional de Habitação Popular/RJ, 1982; 186 

em Drenagem Urbana pelo CETESB – Companhia Ambiental do Estado de SP, 1983; em 187 

Direito Urbano pelo ENHAP/RJ 1984; Concreto de Alto Desempenho - UFSC/USP, 1996 e 188 

Alvenaria Estrutural - UFSC 2001”. Em seguida leu o termo de posse para o cargo de Diretor 189 

Geral da Mútua-SC: “Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 190 

dezessete, às dezessete horas, na sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 191 

de Santa Catarina, sito na Rodovia Admar Gonzaga, nº 2.125, bairro Itacorubi, nesta capital, 192 

o Plenário do Crea-SC em Sessão Plenária Extraordinária presidida pelo Engenheiro Civil e 193 

de Segurança do Trabalho CARLOS ALBERTO KITA XAVIER, de acordo com o previsto 194 

no artigo 54 da Resolução nº 1.022, de 14 de dezembro de 2007, do CONFEA; e o artigo 21 195 

do Estatuto da Mútua, empossou como Diretor Geral da Caixa de Assistência dos 196 

Profissionais do Crea-SC o Engenheiro Civil ABELARDO PEREIRA FILHO, com mandato 197 

iniciando em primeiro de janeiro de dois mil e dezoito e encerrando em trinta e um de 198 

dezembro de dois mil e vinte. O resultado da votação foi confirmado pela Comissão Eleitoral 199 

Federal do Confea por meio da Deliberação nº 268/2017-CEF, e homologado pelo Plenário 200 

do CONFEA na 10ª Sessão Plenária Extraordinária, conforme Decisão Plenária nº PL-201 

3008/2017 de 21 de dezembro de 2017. O diretor eleito e ora empossado assume perante o 202 

Plenário do Crea-SC o compromisso de bem e fielmente exercer o mandato que lhe foi 203 

conferido, pelo que foi mandado lavrar o presente termo que, depois de lido e achado 204 

conforme, vai por ambos assinado na presença dos conselheiros regionais, cujos nomes 205 

constam no Livro de Presença dos Conselheiros da sessão plenária extraordinária, para que 206 

produza os efeitos legais. Florianópolis/SC, 28 de dezembro de 2017”. No uso da palavra, o 207 

Eng. Civil Abelardo Pereira Filho cumprimentou a todos, destacando que nesta campanha 208 

uma das forças grandes que recebeu foi do colega Carlos Bastos Abraham, que hoje está 209 

presidindo a FNE, que esteve com ele desde o início, ao qual registrou um agradecimento 210 

especial. Agradeceu a confiança depositada, mas em particular, àqueles representantes de 211 

regiões que o deram suporte para chegar à consecução de sua intenção, onde disputou a 212 

Mútua com mais dois grandes amigos, sendo que a amizade em nenhum momento ficou 213 

arranhada e prova disso é que um deles está presente neste plenária, o Eng. Civil Carlos 214 

Koyti Nakazima, rendendo homenagens ao mesmo e agradecendo a sua presença. Disse 215 

que a campanha foi um pouco desgastante, onde estiveram praticamente em todo o Estado. 216 

Destacou que teve o privilégio de estar junto com o seu amigo Ari Geraldo Neumann, o qual 217 

aprendeu muito com ele, agradecendo a oportunidade. Disse que estar com o Eng. Ari é um 218 

privilégio, que além de ser uma pessoa maravilhosa e qualificada, tem uma destreza no 219 

volante que até o fazia dormir. Ressaltou que se o Eng. Ari dirigir o Crea-SC como dirige um 220 
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carro, irá se sair muito bem. Registrou que, infelizmente, por onde andaram puderam 221 

verificar que a Mútua-SC não é conhecida como deveria e não é por falta de qualidade na 222 

administração que antecedeu e das anteriores, mas talvez por desinteresse profissional. 223 

Disse que é uma pena, mas atualmente o número de associados não chega a 10% numa 224 

possiblidade de 40 mil que poderiam se associar. Destacou que o profissional recorre à rede 225 

bancária para empréstimos com juros altos, enquanto a Mútua tem um leque de 226 

possiblidades a 0,3%. Destacou que fará, juntamente com os diretores Gilson José 227 

Marcinichen Gallotti e Kurt Morriesen Júnior, uma administração para que a Mútua fique 228 

conhecida, possibilitando ao profissional utilizar estes recursos disponíveis, que atualmente 229 

está em torno de R$ 75 milhões, onde só 1/3 é utilizado e o restante está em aplicações no 230 

Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Disse que as administrações anteriores da 231 

Mútua-SC, do Eng. Kita e do Eng. Coelho, foram ótimas e hoje a Mútua-SC está em terceiro 232 

lugar no país, pedindo a todos que aplaudissem. Disse que todos podem ter certeza que os 233 

três novos diretores da Mútua-SC estão cientes do grande desafio a enfrentar, porém estão 234 

com preparo para administrar a Mútua com segurança e lisura, a exemplo das 235 

administrações anteriores. Agradeceu a sua família pelo apoio, citando a presença de sua 236 

esposa, filha e filho. Desejou sucesso à nova administração do Crea-SC, Eng. Agr. Ari 237 

Geraldo Neumann, o qual disse que sabe da sua qualidade e não tem dúvida que o Crea 238 

estará cada vez mais recebendo os elogios já citados pelo Presidente Kita. Disse que no que 239 

precisar da Mútua-SC, estarão sempre juntos e as portas estarão abertas, tanto aqui quanto 240 

lá. Disse que espera que o ano de 2018 venha para todos repleto de grandes projetos e 241 

grandes realizações. 5.4. POSSE PRESIDENTE DO Crea-SC, CONFORME DECISÃO Nº 242 

PL-3007/2017, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017, DO CONFEA E REGIMENTO INTERNO 243 

DO Crea: Nicole Ferreira Diniz leu o mini curriculum do Eng. Agr. Ari Geraldo Neumann, 244 

eleito para o cargo de Presidente do Crea-SC: “Extensionista e Diretor EPAGRI – Empresa 245 

de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de SC 1972/1993; Secretário de Agricultura 246 

Concórdia/SC 1993/96; Agente Técnico e Gerente Regional da EPAGRI 1996/2001; Diretor 247 

Estadual da Epagri 2001/03; Diretor de Política Rural da Secretaria de Estado de SC 248 

2003/10. No Crea-SC: Assessor da presidência e Chefe de Gabinete 2010/17; Criou 249 

Programa CreaJr-SC; Inspetor-Chefe em Concórdia 2000/01, Conselheiro Câmara 250 

Agronomia 2003/08; Diretor, Vice-Presidente e Presidente AEASC - Associação dos 251 

Engenheiros Agrônomos de SC, Presidente COMDEAGRO - Cooperativa Mista de 252 

Desenvolvimento do Agronegócio e do COMDEMA - Conselho Municipal do Meio Ambiente 253 

de Concórdia/SC; Conselheiro do CEDERURAL pela Secretaria de Estado SC 2003/2010. 254 

Galardoado Medalha do Mérito SC 2009”. Em seguida leu o termo de posse para o cargo de 255 

Presidente do Crea-SC: “Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 256 

dezessete, às dezessete horas, na sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 257 

de Santa Catarina, sito na Rodovia Admar Gonzaga, nº 2.125, bairro Itacorubi, nesta capital, 258 

o Plenário do Crea-SC em Sessão Plenária Extraordinária presidida pelo Engenheiro Civil e 259 

de Segurança do Trabalho CARLOS ALBERTO KITA XAVIER, de acordo com o previsto 260 

no artigo 104 da Resolução nº 1.021, de 22 de junho de 2007, do CONFEA; e o artigo 79 do 261 

Regimento Interno do Crea-SC, empossou o Engenheiro Agrônomo ARI GERALDO 262 

NEUMANN no cargo de Presidente do Crea-SC para o mandato que inicia em primeiro de 263 

janeiro de dois mil e dezoito e se encerra em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte. O 264 
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resultado da votação foi confirmado pela Comissão Eleitoral Federal do Confea por meio da 265 

Deliberação nº 267/2017-CEF, e homologado pelo Plenário do CONFEA na 10ª Sessão 266 

Plenária Extraordinária, conforme Decisão Plenária nº PL-3007/2017 de 21 de dezembro de 267 

2017. O presidente eleito e ora empossado assume perante o Plenário do Crea-SC o 268 

compromisso de bem e fielmente exercer o mandato que lhe foi conferido, pelo que foi 269 

mandado lavrar o presente termo que, depois de lido e achado conforme, vai por ambos 270 

assinados na presença dos conselheiros regionais, cujos nomes constam no Livro de 271 

Presença dos Conselheiros da sessão plenária extraordinária, para que produza os efeitos 272 

legais. Florianópolis/SC, 28 de dezembro de 2017”. No uso da palavra, o Eng. Agr. Ari 273 

Geraldo Neumann cumprimentou ao Presidente Kita e, em nome dele, toda Diretoria do 274 

Crea-SC; cumprimentou aos conselheiros; cumprimentou ao Eng. Schneider, coordenador 275 

do CDER-SC e, em nome dele, todos os presidentes de entidades de classe presentes; 276 

cumprimentou Eng. Dourado, coordenador do CDR-SC e, em nome dele, todos os Diretores 277 

Regionais presentes; cumprimentou os Diretores da Mútua-SC presentes, Eng. Coelho e 278 

Eng. Tabalipa, bem como os novos Diretores, Eng. Abelardo, Eng. Gallotti e Eng. Kurt; 279 

cumprimentou o Presidente da CredCrea, Eng. Civil Gelásio Gomes; cumprimentou os 280 

funcionários do Crea-SC e, em especial, cumprimentou sua família que está presente, sua 281 

esposa Gladis, sua filha Graciela, seu filho Gustavo, sua nora Daniela, seu genro Carlos e 282 

seus netinhos Lara e Vitor, destacando que família é o esteio emocional e vale a pena fazer 283 

este detalhamento na saudação. Destacou que irá dirigir sua fala principalmente aos 284 

conselheiros presentes, pois aos funcionários irá se manifestar no dia 2 de janeiro, no 285 

primeiro dia de trabalho. Disse que a campanha acabou e dia 2 de janeiro inicia-se a gestão 286 

2018/2020 do Crea-SC. Destacou que foi o candidato da situação e registrou os parabéns ao 287 

Eng. Civil e de Seg. Trab. Carlos Alberto Kita Xavier, extensivos à sua equipe, a qual 288 

também teve a honra de fazer parte até agosto/2017, pelo excelente trabalho realizado 289 

frente ao Crea-SC desde 2012. Disse que a equipe será toda aproveitada na próxima 290 

gestão, destacando aos comissionados que como é da situação podem ficar tranquilos e, 291 

desde já, estão convocados a ajudá-lo. Disse que se a gestão do Presidente Kita foi de 292 

sucesso, como realmente foi, também quer que a próxima gestão seja de sucesso, só que o 293 

comando do processo não vai ser mais do Presidente Kita, e sim de sua pessoa. Pediu que 294 

compreendam e entendam possíveis mudanças na forma de conduzir os trabalhos. 295 

Destacou que, voltando aos conselheiros, que serão 94 no ano de 2018, disse que a busca 296 

do voto junto aos profissionais é fundamental para a preparação ao cargo de Presidente do 297 

Crea-SC, pois existem questionamentos, é preciso defender propostas e tem que explicar 298 

sobre muitas questões relativas ao nosso Conselho Profissional. Ressaltou que os nossos 299 

profissionais também têm reclamações e querem mais melhorias, o que é justo, já que são 300 

eles que mantêm o Sistema. Apresentou os pontos de destaque em seus debates com os 301 

profissionais: - Entidades de Classe solicitaram que seja verificada legalidade para 302 

repasses de ART; - Instituições de Ensino: Resolução 1073/2016, cursos de qualidade, 303 

EAD; - Valorização Profissional: – Lei do Salário Mínimo Profissional, Valorização 304 

propriamente dita, valorização para sociedade; - Papel Zero; - Comunicação; - Eficiência e 305 

Harmonia; - Transparência. Disse que é preciso encontrar uma forma harmônica para 306 

resolver os nossos conflitos nas atribuições. Em relação ao relacionamento com o Confea, 307 

disse que é preciso manter um bom relacionamento de trabalho e de integração com o 308 
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Conselho Federal, onde seremos parceiros, especialmente no que tratar sobre a valorização 309 

das nossas profissões, neste momento em que parece haver a retomada do 310 

desenvolvimento. Concluindo o seu pronunciamento, registrou agradecimento pelo apoio 311 

que obteve, tanto em votos por parte dos profissionais, como o apoio emocional, que é o 312 

caso da família e dos amigos. Pediu o apoio dos conselheiros e dos funcionários para, 313 

juntos, trabalharmos por um Crea cada vez melhor. Desejou um Feliz Ano Novo a todos. 5.5. 314 

OUTROS ASSUNTOS: O Presidente abriu espaço para manifestações. O conselheiro 315 

federal suplente Jackson Luiz Jarzynski cumprimentou a todos, dizendo que traz um 316 

cumprimento especial do conselheiro federal Evandro José Martins ao Presidente Kita e ao 317 

Presidente Ari. Disse que o Confea está realizando plenária no dia de hoje, sendo 318 

extremamente complicada, pois iniciou em 7 de dezembro, foi transferida para 20 de 319 

dezembro e hoje estão reunidos sem previsão da acabar, justificando assim a ausência do 320 

conselheiro federal Evandro José Martins na plenária do Crea-SC. Destacou que Santa 321 

Catarina não é só um exemplo no sentido prático da palavra, pois já tínhamos o resultado 322 

das nossas eleições cerca de uma hora depois do término, sendo que o Crea-SC foi um dos 323 

primeiros a serem homologados na plenária do Confea, já na primeira reunião, lamentando 324 

que hoje passamos por uma conturbada eleição dentro do nosso sistema. Disse que na 325 

última semana passaram por um momento difícil no Confea, inclusive para aprovar este 326 

repasse de R$ 2 milhões para a reforma da sede, uma vez que todos os funcionários com 327 

cargo de gerência foram demitidos no primeiro dia após o retorno do presidente ao posto. 328 

Enalteceu que isso não acontece no nosso Crea-SC, pois existe respeito mútua entre as 329 

pessoas, dizendo que gostaria de registrar isso porque acaba sendo motivo de exemplo para 330 

o nosso país, o que acabamos não vendo muitas vezes no Confea. Parabenizou os 331 

Presidentes Kita e Ari e a todos os eleitos, dizendo que, juntamente com o conselheiro 332 

Evandro, sente orgulho com o que aconteceu em Santa Catarina, agradecendo a 333 

oportunidade e colocando-se à disposição de todos. O Eng. Civil Laércio Domingos 334 

Tabalipa, Diretor Financeiro da Mútua-SC, cumprimentou a todos e agradeceu a 335 

oportunidade de poder se manifestar. Disse que hoje é dia de agradecer, destacando que foi 336 

eleito por este plenário e teve seu mandato referendado pela segunda vez, ficando seis anos 337 

representando este plenário na diretoria financeira da Mútua-SC. Registrou e agradeceu ao 338 

Presidente Kita, mas também a toda diretoria e principalmente aos colaboradores do Crea-339 

SC, pela harmonia que sempre houve entre Crea e Mútua, com apoio incondicional do Crea, 340 

o que não acontece em outros estados do País. Disse que este agradecimento é também 341 

em nome dos diretores Luiz Carlos Coelho e Júlio Cesar Bertoldo, desejando aos diretores 342 

que assumem a Mútua-SC e ao Presidente Ari uma gestão profícua. O Presidente Kita 343 

concedeu a palavra à diretora Roberta Maas dos Anjos, enaltecendo seu trabalho como 344 

1ªTesoureira e como coordenadora da CER-SC – Comissão Eleitoral Regional, 345 

principalmente por tudo o que o conselheiro federal suplente Jackson Luiz Jarzynski citou 346 

anteriormente. A conselheira Roberta Maas dos Anjos cumprimentou a todos e, em nome da 347 

CER-SC e da Diretoria, parabenizou todos os candidatos e profissionais de Santa Catarina 348 

pelo processo realizado no nosso Estado, que foi muito tranquilo. Destacou que muitas 349 

vezes as ações da comissão foram questionadas, mas disse que a mesma tentou ao 350 

máximo ser honesto e respeitar a legislação, sendo que prova disso é que tivemos um dos 351 

primeiros resultados do Brasil. Disse que Santa Catarina teve 14,3% dos eleitores que 352 
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compareceram às urnas, sendo que é uma média bem acima do que se viu pelo Brasil. 353 

Agradeceu a compreensão dos profissionais e dos candidatos pela confiança depositada na 354 

comissão, bem como ao plenário que sempre apoiou a comissão. Fez um agradecimento 355 

especial ao assessor da comissão, Rhuan Bittencourt, que não mediu esforços para o êxito 356 

dos trabalhos. O Presidente Kita parabenizou os eleitos e empossados, desejando uma 357 

profícua gestão a todos. Desejou ao Presidente Ari que seja o melhor Presidente que o 358 

Crea-SC já teve ao longo de sua história, destacando que tem certeza que será. Disse que 359 

foi uma honra presidir este Conselho por seis anos, destacando que não dá para medir, pois 360 

tentar harmonizar este Conselho foi um grande desafio e continuará a ser enquanto não 361 

houver entendimento. Disse que leva a amizade como o grande ganho deste Crea-SC, 362 

destacando que tem gratidão a todos os conselheiros, diretores e inspetores regionais, 363 

colaboradores, pois aprendeu e cresceu muito aqui, fazendo o seu melhor para que Santa 364 

Catarina fosse referência nacional, o que aconteceu e vai continuar por muito tempo. 365 

Desejou que todos façam de 2018 o melhor ano de suas vidas. 6. ENCERRAMENTO: Nada 366 

mais havendo a tratar, às dezoito horas e trinta e dois minutos, o Presidente declarou 367 

encerrada a Sessão Plenária Extraordinária. Para constar, foi lavrada a presente ata, que 368 

depois de lida e aprovada será assinada e distribuída aos interessados, conforme previsto 369 

pelo regimento interno. 370 
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Eng. Agr. ARI GERALDO NEUMANN 373 

Presidente do Crea-SC 374 
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