SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO PREVISTA NO
EDITAL Nº 001/17 – EM 13 DE JULHO DE 2017
Aos treze dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às dez horas e trinta minutos, tendo
como local a Sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
(Crea-SC) reuniram-se os membros da Comissão de seleção, assinaram a lista de presenças,
decidiram e deliberaram sobre os seguintes assuntos:

Membros Presentes:
Fernando Bauer, Rhuan Bittencourt, José Roberto de Barros Filho e Luiz Henrique Boabaid
dos Reis conforme horário e local previstos e com a presença de todos os membros titulares.

Ordem do Dia:

01- Eleição do coordenador da comissão.
Por unanimidade o Eng. José Roberto de Barros Filho foi eleito coordenador da comissão.
02 – Discussão sobre o prazo final para análise.
Em virtude de compromissos assumidos previamente o conselheiro Fernando Bauer solicitou
uma extensão do prazo para divulgação dos resultados. Ficou definido que a reunião da
comissão ocorrerá no dia 25/07/2017 e a divulgação dos resultados no dia 26/07/2017.
03 – Abertura dos Envelopes
Na sequencia na presença de todos os membros da comissão os projetos foram oficialmente
abertos e numerados, tendo a seguinte numeração:
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ENTIDADE
ACEF
AREAVID
AEA
ACEST
AECOM
AEAVI
ACE
AGROCON
IBAPE/SC
ACEAG
AEAO
AREA-IT
ASSENAR
AEAJS
AESC
ASSEA
AEFSUL
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Foi elaborado uma planilha onde consta somente o numero e não o nome de cada responsável
pelos projetos de modo a permitir que a avaliação pelos membros da comissão, fosse o mais
impessoal possível.
Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, Eu Ivan Gabriel Coutinho, lavrei a presente Ata, que lida e
aprovada, será assinada por mim e demais membros presentes da Comissão de seleção
001/2017.
Florianópolis, 13 de Julho de 2017.

José Roberto de Barros Filho

Fernando Bauer

Luiz Henrique Boabaid dos Reis

Rhuan Bittencourt
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
PREVISTA NO EDITAL Nº 001/17 – EM 25 DE JULHO DE 2017

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às quatorze horas, tendo como
local a Sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (Crea-SC)
reuniram-se os membros da Comissão de seleção, assinaram a lista de presenças, decidiram e
deliberaram sobre os seguintes assuntos:
Membros Presentes:
Fernando Bauer, Rhuan Bittencourt, José Roberto de Barros Filho e Luiz Henique Boabaid
dos Reis conforme horário e local previstos e com a presença de todos os membros titulares.
Ordem do Dia:
01- Deliberação acerca de desclassificação de projetos
Foi levantado pelos membros da comissão que o projeto 001 – ACEF possui o mesmo texto
do projeto 17 – AEFSUL, contudo em cidades diferentes. Além disso no texto do projeto da
ACEF, idêntico ao da AEFSUL, foi estimado um valor de R$ 15.000,00 para duas datas,
enquanto que o da AEFSUL propõem 3 cursos com o mesmo valor. Sendo assim a proposta
da ACEF quando comparada a da AFSUL parece ter sido mal estimada, por isso levando nota
baixa nos itens respectivos, resultando na desclassificação.
02 – Classificação geral dos projetos.
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Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, Eu Ivan Gabriel Coutinho, lavrei a presente Ata, que lida e
aprovada, será assinada por mim e demais membros presentes da Comissão de seleção
001/2017.
Florianópolis, 25 de Julho de 2017.

José Roberto de Barros Filho

Fernando Bauer

Luiz Henrique Boabaid dos Reis

Rhuan Bittencourt
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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO PREVISTA NO
EDITAL Nº 001/17 – EM 14 DE AGOSTO DE 2017

Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às quatorze horas, tendo como
local a Sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (Crea-SC)
reuniram-se os membros da Comissão de seleção, assinaram a lista de presenças, decidiram e
deliberaram sobre os seguintes assuntos:
Membros Presentes:
Fernando Bauer, Rhuan Bittencourt, José Roberto de Barros Filho e Luiz Henique Boabaid
dos Reis conforme horário e local previstos e com a presença de todos os membros titulares.
Ordem do Dia:
01- Deliberação acerca do pedido de reconsideração da ACEF
Segunda avaliação dos membros da comissão os argumentos iniciais continuam válidos e
discorre que os fatos apresentados no pedido de reconsideração não esclarecem os fatos
apontados inicialmente. Discorre ainda que os recursos públicos estão sujeitos aos Princípios
da Administração Pública previstos no art. 37 da CF/88, dando destaque ao principio da
moralidade e a impessoalidade pública. Acrescenta que os projetos consistem em cópia
integral inclusive com os mesmos organizadores sem justificava a contento para os valores
apresentados. Que a cópia integral de projetos para obtenção de recursos públicos estaria
passando uma impressão distorcida da importância dos recursos disponibilizados. Feita a
explanação foi acompanhado pela maioria dos membros da comissão.

Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, Eu Ivan Gabriel Coutinho, lavrei a presente Ata, que lida e
aprovada, será assinada por mim e demais membros presentes da Comissão de seleção
001/2017.
Florianópolis, 14 de agosto de 2017.

José Roberto de Barros Filho

Fernando Bauer

Luiz Henrique Boabaid dos Reis

Rhuan Bittencourt

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 – Itacorubi - Fone: (48) 3331-2000 – Fax: (48) 3331-2009 – Caixa Postal 125 – CEP 88034-001

www.crea-sc.org.br

-

crea-sc@crea-sc.org.br

