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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE NÚMERO 884 DO CONSELHO REGIONAL DE 1 

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

ABERTURA DOS TRABALHOS: Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, com início 3 

às dezesseis horas e cinquenta e três minutos, reuniu-se o Plenário do Crea-SC, em sessão 4 

ordinária, através de videoconferência (link: https://zoom.us/j/98117373088). 1.1. VERIFICAÇÃO DO 5 

QUORUM: Após a verificação e constatação da existência de quórum, o Presidente do Crea-SC, 6 

Engenheiro Agrônomo Ari Geraldo Neumann, agradeceu a presença dos conselheiros e declarou 7 

instalada a sessão plenária ordinária de maio de 2020. Informou que a presente plenária será 8 

transmitida no canal do Crea-SC no youtube. 1.2. CONSELHEIROS PRESENTES: ADILSON 9 

PINHEIRO, ADRIANO GIURIATTI, ALCIR JOSÉ TESTONI, ALESSANDRA KIELING, ALESSANDRO 10 

CESAR PAVIANI, ALFREDO HERBST NETO, ANDRÉ LEANDRO RICHTER, ANGELA CRISTINA 11 

PAVIANI, CARLOS AUGUSTO MENEZES, CARLOS EDUARDO CAVALLI, CAROLINE ELIDIANA 12 

SANTOS DE LUCCA, CELSO LOPES DE ALBUQUERQUE JUNIOR, CELSO ZARPELLON, 13 

CLAUDIO JUAREZ FERRONATO, CLOVIS NORBERTO SAVI, DANIEL CRIPPA LEMOS, DENIS 14 

ASSIS DA SILVA, EDÉLCIO PAULO BONATO, EDERSON ROGÉRIO ANTONINI, EDSON DE 15 

SOUZA, EDUARDO BEDIN, ELIELSON KRUBNIKI, EMERSON JOSÉ CORAZZA, ENDRIANA 16 

KISCHNER CAVALHEIRO, ERNANI COSTA, ESTEVÃO ROBERTO RIBEIRO, EVÂNIO RAMOS 17 

NICOLEIT, GILBERTO MARTINS VAZ, GIORGIO MURARA ALVES, GISLAINE LUVIZÃO, GIZIANE 18 

DE BRITO, GLAUCIA GEBIEN, HECTOR SILVIO HAVERROTH, HELTON ARAUJO COUTO 19 

CARNEIRO, HENRIQUE MORIGUTI, JOÃO PEDRO BORGES DE SOUZA, JONAS DIETER 20 

OEHLEMANN, JOSÉ ANTÔNIO LATRÔNICO FILHO, JOSÉ CARLOS CAUDURO MINUZZO, 21 

JURANDIR CORREA, JURANDIR JOSÉ DA SILVA, LAURO CESAR NICOLAZZI, LEO SARAIVA 22 

CALDAS, LEOMAR CARDOSO CUNHA, LEONIDAS CARLOS MARTINS, LUIZ CARLOS 23 

FERRARO, LUIZ CEZAR SAKR, LUIZ FRANCISCO TEIXEIRA MARCONDES, MARCELO 24 

FIALKOSKI, MARCOS PAULO HIRTH, MARCOS TOSCHI GRANADO, MATHEUS MAZON FRAGA, 25 

MESSIAS RAMOS JÚNIOR, MOACYR ROGÉRIO DESCHAMPS JUNIOR, NILSO BARROS 26 

JUNIOR, OLÍVIO JOSÉ SOCCOL, OSNY DO AMARAL FILHO, PAULO ROBERTO BRAZ FIORESE, 27 

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, PAULO RODRIGO ZANIN, PAULO RUARO, RAFAEL 28 

CRISTIANO WOLTER, RAFAEL CUBAS, RAFAEL KIENEN CAMARGO, RAFAEL PACHECO, 29 

RAFAEL PHILIPPI GAMA SALLES, REGINALDO CAMPOLINO JAQUES, RENÉRIO ELIAS LEITE 30 

NETO, ROBERTO DE OLIVEIRA, ROBERTO LUIZ DIEHL, RODOLFO BRUNO MIRANDA DE 31 

OLIVEIRA, RODRIGO LUIZ DO CARMO SOUZA, RODRIGO MENEZES MOURE, ROGÉRIO 32 

GOMES ARAÚJO, ROGERIO NOVAES, ROMUALDO THEOPHANES DE FRANCA JUNIOR, 33 

SAULO JORGE TÉO, SERGIO LUIZ MAZALLI, SILBERTO PROVESI, SILVIA SANTOS, THOMAZ 34 

LONDERO MOOJEN, TIAGO BORGA, VALDEMIRO AVI FILHO, VALDIR PEDRO SCHNEIDER, 35 

VANILDO RODRIGUES. 1.3. CONSELHEIROS QUE SOLICITARAM DISPENSA: ALOÍSIO 36 

PEREIRA DA SILVA, DANIEL FAGANELLO, FERNANDO CESAR BAUER, SILVIO JORGE 37 

MACHADO. QUESTÃO DE ORDEM: O Presidente informou que é preciso validar a realização da 38 

reunião Plenária via videoconferência, já que existe a impossibilidade de realizar de forma presencial. 39 

Ato contínuo passou a palavra ao Procurador-Chefe Adriano Chaves, que cumprimentou a todos, e 40 

informou que o Regimento Interno do Crea-SC é antigo e não prevê a realização de reuniões via 41 

videoconferência, mas ao mesmo tempo autoriza que o Plenário do Crea-SC resolva os casos 42 

omissos. Citou os seguintes artigos do Regimento Interno do Crea-SC: “Artigo 13 - As sessões 43 

plenárias ordinárias são realizadas na sede do Crea ou, excepcionalmente, em outro local, mediante 44 

decisão da plenária” e “Artigo 9º, Inciso XXXVIII – Compete privativamente ao Plenário resolver os 45 

casos omissos deste Regimento e, no que couber, da legislação em vigor, por maioria absoluta”. 46 

Destacou que é preciso votar a autorização para realização desta reunião plenária via 47 

videoconferência, bem como suas votações por meio on-line. Disse que pode parecer estranho, mas 48 
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os dois tipos de votação são presenciais, pois quando a plenária é realizada no auditório do Crea-SC, 49 

somente pode votar quem estiver dentro do auditório; sendo que na reunião virtual acontece igual, 50 

somente pode votar quem estiver reunido na mesma sala virtual. O conselheiro Estevão Roberto 51 

Ribeiro esclareceu, a título de informação, que em reuniões on-line quando estão todos logados é 52 

chamado de encontro síncrono. O conselheiro José Antonio Latrônico Filho disse que teve a 53 

informação de que não será possível ter acesso aos processos, pois não estão digitalizados, 54 

destacando que os mesmos não deveriam ser incluídos para votação via videoconferência. O 55 

Procurador-Chefe Adriano Chaves esclareceu que, caso haja alguma dúvida em relação a algum 56 

processo, pode-se pedir vista. O conselheiro Moacyr Rogério Deschamps Júnior informou que 57 

recebeu contato de algumas empresas da sua região que estão com processos parados no Crea-SC, 58 

citando exemplo de inclusão de profissionais no quadro técnico. Questionou como vai ficar a situação 59 

destes processos e se poderão ser votados de forma on-line, sendo que geralmente o próprio DTEC 60 

– Departamento Técnico faz essa verificação. O Presidente destacou que, se houver necessidade de 61 

votação, será pautado na próxima plenária. Em não havendo mais manifestações, o Presidente 62 

colocou em votação a autorização para realização das sessões plenárias do Crea-SC via 63 

videoconferência, bem como suas votações de forma on-line, devido a impossibilidade de se realizar 64 

de forma presencial por conta da pandemia Covid-19, sendo aprovada por UNANIMIDADE, com 69 65 

votos favoráveis. Votaram a favor: MARCOS PAULO HIRTH, RAFAEL CRISTIANO WOLTER, 66 

OLÍVIO JOSÉ SOCCOL, RENÉRIO ELIAS LEITE NETO, MATHEUS MAZON FRAGA, PAULO 67 

ROBERTO DE OLIVEIRA, ERNANI COSTA, GISLAINE LUVIZÃO, ENDRIANA KISCHNER 68 

CAVALHEIRO, GIORGIO MURARA ALVES, SAULO JORGE TÉO, CELSO LOPES DE 69 

ALBUQUERQUE JUNIOR, RODRIGO LUIZ DO CARMO SOUZA, VANILDO RODRIGUES, 70 

HENRIQUE MORIGUTI, CARLOS AUGUSTO MENEZES, PAULO ROBERTO BRAZ FIORESE, 71 

GILBERTO MARTINS VAZ, RAFAEL PACHECO, DANIEL CRIPPA LEMOS, SILBERTO PROVESI, 72 

LUIZ CEZAR SAKR, LEONIDAS CARLOS MARTINS, HELTON ARAUJO COUTO CARNEIRO, 73 

HECTOR SILVIO HAVERROTH, CAROLINE ELIDIANA SANTOS DE LUCCA, ADRIANO GIURIATTI, 74 

ANDRÉ LEANDRO RICHTER, MARCELO FIALKOSKI, ROGÉRIO GOMES ARAÚJO, REGINALDO 75 

CAMPOLINO JAQUES, RAFAEL KIENEN CAMARGO, PAULO RUARO, LEO SARAIVA CALDAS, 76 

MESSIAS RAMOS JÚNIOR, ALCIR JOSÉ TESTONI, ROMUALDO THEOPHANES DE FRANCA 77 

JUNIOR, TIAGO BORGA, NILSO BARROS JUNIOR, ALESSANDRA KIELING, EDSON DE SOUZA, 78 

EDÉLCIO PAULO BONATO, ELIELSON KRUBNIKI, EMERSON JOSÉ CORAZZA, VALDIR PEDRO 79 

SCHNEIDER, JONAS DIETER OEHLEMANN, ROGERIO NOVAES, ALESSANDRO CESAR 80 

PAVIANI, CLAUDIO JUAREZ FERRONATO, RAFAEL CUBAS, ALFREDO HERBST NETO, EVÂNIO 81 

RAMOS NICOLEIT, CELSO ZARPELLON, JURANDIR JOSÉ DA SILVA, CARLOS EDUARDO 82 

CAVALLI, SERGIO LUIZ MAZALLI, OSNY DO AMARAL FILHO, RODOLFO BRUNO MIRANDA DE 83 

OLIVEIRA, PAULO RODRIGO ZANIN, RODRIGO MENEZES MOURE, ANGELA CRISTINA 84 

PAVIANI, MARCOS TOSCHI GRANADO, RAFAEL PHILIPPI GAMA SALLES, JURANDIR CORREA, 85 

DENIS ASSIS DA SILVA, GLAUCIA GEBIEN, GIZIANE DE BRITO, MOACYR ROGÉRIO 86 

DESCHAMPS JUNIOR, ESTEVÃO ROBERTO RIBEIRO. 2. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA 87 

DA SESSÃO PLENÁRIA ANTERIOR: O Presidente colocou em regime de discussão a ata da 88 

sessão Plenária nº 883, realizada em 6 de março de 2020 e, em não havendo manifestações, 89 

colocou em votação, sendo aprovada por UNANIMIDADE, com 68 votos favoráveis e 5 abstenções. 90 

Votaram a favor: HECTOR SILVIO HAVERROTH, PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, MARCOS 91 

PAULO HIRTH, ALCIR JOSÉ TESTONI, EVÂNIO RAMOS NICOLEIT, EDSON DE SOUZA, 92 

ENDRIANA KISCHNER CAVALHEIRO, ADRIANO GIURIATTI, CARLOS AUGUSTO MENEZES, 93 

SILVIA SANTOS, GISLAINE LUVIZÃO, CELSO LOPES DE ALBUQUERQUE JUNIOR, SAULO 94 

JORGE TÉO, VALDIR PEDRO SCHNEIDER, DENIS ASSIS DA SILVA, MESSIAS RAMOS JÚNIOR, 95 

JONAS DIETER OEHLEMANN, ADILSON PINHEIRO, JURANDIR JOSÉ DA SILVA, RODRIGO LUIZ 96 
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DO CARMO SOUZA, ROMUALDO THEOPHANES DE FRANCA JUNIOR, JOSÉ CARLOS 97 

CAUDURO MINUZZO, NILSO BARROS JUNIOR, ERNANI COSTA, LEO SARAIVA CALDAS, 98 

ALESSANDRO CESAR PAVIANI, REGINALDO CAMPOLINO JAQUES, SILBERTO PROVESI, 99 

HENRIQUE MORIGUTI, LEONIDAS CARLOS MARTINS, GIORGIO MURARA ALVES, RAFAEL 100 

CUBAS, OLÍVIO JOSÉ SOCCOL, ALESSANDRA KIELING, LUIZ CEZAR SAKR, EMERSON JOSÉ 101 

CORAZZA, RAFAEL PACHECO, MARCOS TOSCHI GRANADO, TIAGO BORGA, MATHEUS 102 

MAZON FRAGA, ANGELA CRISTINA PAVIANI, EDÉLCIO PAULO BONATO, SERGIO LUIZ 103 

MAZALLI, VANILDO RODRIGUES, CAROLINE ELIDIANA SANTOS DE LUCCA, CLOVIS 104 

NORBERTO SAVI, ALFREDO HERBST NETO, RODRIGO MENEZES MOURE, RENÉRIO ELIAS 105 

LEITE NETO, CLAUDIO JUAREZ FERRONATO, CARLOS EDUARDO CAVALLI, RODOLFO 106 

BRUNO MIRANDA DE OLIVEIRA, PAULO ROBERTO BRAZ FIORESE, MARCELO FIALKOSKI, 107 

DANIEL CRIPPA LEMOS, HELTON ARAUJO COUTO CARNEIRO, GIZIANE DE BRITO, MOACYR 108 

ROGÉRIO DESCHAMPS JUNIOR, PAULO RODRIGO ZANIN, ESTEVÃO ROBERTO RIBEIRO, 109 

RAFAEL PHILIPPI GAMA SALLES, GILBERTO MARTINS VAZ, EDUARDO BEDIN, VALDEMIRO 110 

AVI FILHO, ROGERIO NOVAES, CELSO ZARPELLON, PAULO RUARO, JURANDIR CORREA. 111 

Absteve-se: ANDRÉ LEANDRO RICHTER, EDERSON ROGÉRIO ANTONINI, RAFAEL KIENEN 112 

CAMARGO, ROGÉRIO GOMES ARAÚJO, GLAUCIA GEBIEN. 3. INFORMES DA PRESIDÊNCIA: O 113 

Presidente cumprimentou a todos e informou suas principais atividades desde a última plenária, 114 

realizada em 6 de março de 2020: - Formatura das engenharias da UNESC, no dia 7 de março, em 115 

Criciúma/SC; - Reunião do Colegiado de Inspetores de Tubarão, com posse do novo Diretor Regional 116 

da Inspetoria, Eng. Civil Ney Francalacci Bittencourt Filho, no dia 10 de março, em Tubarão/SC; - 117 

Formatura das Engenharias de Produção Civil, Elétrica e Mecânica da UFSC, no dia 12 de março, 118 

em Florianópolis; - Formatura da Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica e 119 

Engenharia Mecânica da Católica de Joinville, no dia 13 de março, em Joinville/SC; - Reunião do 120 

Colegiado de Inspetores de Blumenau, com posse do novo Diretor Regional da Inspetoria, Eng. Civil 121 

Elgson César Lorenzetti Trombini, dia 17 de março, em Blumenau/SC; - Audiência com o Chefe da 122 

Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, João Batista Cordeiro Júnior, no dia 27 de abril, no 123 

Gabinete da Presidência do Crea-SC, onde solicitou voluntários para compor um grupo de suporte da 124 

defesa civil estadual, sendo que irão oficializar o pedido e aí será divulgado a todos. Destacou que a 125 

Diretoria estabeleceu um calendário das reuniões do Crea-SC através de videoconferência, sendo 126 

que foram realizadas reuniões de comissões e de câmaras especializadas, no dia anterior e no dia 127 

atual, culminando com esta Plenária. Disse que foi constituída no Crea-SC uma Comissão de 128 

Prevenção ao contágio pelo Covid-19, através da Portaria 052/2020, de 13 de março de 2020, e 129 

foram emitidas várias portarias neste período, onde o Conselho funcionou através de teletrabalho, 130 

voltando ao atendimento presencial em 13 de abril de 2020, seguindo todas as recomendações dos 131 

Decretos Estaduais. Disse que a situação atual do Crea-SC está definida pela Portaria nº 077/2020, 132 

que foi a última aprovada pela Diretoria, emitida em 30 de abril de 2020, que altera e prorroga os 133 

efeitos da Portaria nº 075/2020, que dispõe sobre medidas preventivas e temporárias para a redução 134 

dos riscos de contaminação com o novo coronavírus (COVID-19), e adota o regime de teletrabalho 135 

no Crea-SC, com o seguinte conteúdo: “Art. 1º Estão suspensos até o dia 30 de maio de 2020 todos 136 

os eventos e reuniões presenciais no âmbito do Crea-SC.  Art. 2º Estão suspensas até o dia 30 de 137 

maio de 2020 todas as viagens e deslocamentos, a qualquer título, de empregados, efetivos ou em 138 

comissão, diretores, inspetores e conselheiros do Crea-SC. Parágrafo Único. Podem ser autorizadas 139 

viagens, pela Presidência ou pela Superintendência, para a resolução de questões urgentes; 140 

compromissos inadiáveis ou necessidade de serviço. Art. 3º O artigo 14 da Portaria nº 075/2020 141 

passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 14 Esta Portaria entra em vigor na data da sua 142 

publicação, com validade até o dia 30 de maio de 2020. Art. 4º As demais disposições da Portaria nº 143 

075/2020 permanecem em vigor. Art. 5º Esta portaria passa a vigorar a partir desta data, revogando-144 
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se as disposições em contrário”. Destacou que todas as portarias emitidas pelo Crea-SC encontram-145 

se disponíveis no site do Crea-SC. Informou que no Creanet está disponível o Relatório Estatístico do 146 

Crea-SC referente ao mês de abril/2020, com informações importantes do comportamento do Crea 147 

em todas as modalidades profissionais. Disse que a Diretoria do Crea-SC está se reunindo 148 

semanalmente através de videoconferência, sendo que foram realizadas reuniões nos dias 2, 8, 16, 149 

23, 30 de abril e 7 de maio, para tratar de questões do funcionamento do Crea-SC durante a 150 

pandemia e outros assuntos importantes. Informou que está interinamente como coordenador do 151 

Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea e Mútua, pois o coordenador e o adjunto estão 152 

licenciados, e, por conta disso, participou das plenárias do Confea, via videoconferência, nos dias 28, 153 

29 e 30 de abril. Disse que o Colégio de Presidentes, através da manifestação de vários Creas, 154 

encaminhou solicitações ao Confea, que culminaram em ações importantes de apoio aos 155 

profissionais neste momento de dificuldade, tais como: - Prorrogação do prazo das anuidades para 156 

pagamento até 30 de setembro e possiblidade de parcelamento até dezembro/2020; - Prorrogação 157 

do pagamento das anuidades da Mútua, assim como das parcelas relativas aos benefícios que os 158 

profissionais possuem. Destacou que, além da organização das reuniões do Crea-SC desta semana, 159 

participou da organização de uma reunião do Colégio de Presidentes, através de videoconferência, 160 

que está agendada para os dias 14 e 15 de maio, que tem na pauta, como um dos assuntos 161 

principais, a eleição do sistema, que foi prorrogada para 15 de julho de 2020. Para finalizar, registrou 162 

cumprimento a todas as conselheiras e profissionais que são mães pela passagem do Dia das Mães 163 

no próximo domingo, desejando que seja um dia de boa convivência com seus filhos. 4. ORDEM DO 164 

DIA: 4.1. RELATO DE PROCESSOS: 4.1.1. Processos do DRP de Registro (com vistas, 165 

profissional, profissional estrangeiro, empresa, entidades de classe, IES, cursos, etc.): 4.1.1.1. 166 

Registro de Entidade de Classe: a) Processo nº 9-000000052-0; Interessada: Associação de 167 

Engenheiros e Agrônomos de Fraiburgo – ASSEAF; Assunto: Relator: Conselheiro VALDIR PEDRO 168 

SCHNEIDER. Parecer: Voto pelo registro da entidade de classe ASSEAF – Associação dos 169 

Engenheiros e Agrônomos de Fraiburgo, com representação junto ao Plenário do Crea-SC. Votação: 170 

Aprovado por UNANIMIDADE o parecer do relator, com 65 votos favoráveis e 7 abstenções. 171 

Votaram a favor: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, EVÂNIO RAMOS NICOLEIT, EDUARDO 172 

BEDIN, GIORGIO MURARA ALVES, LUIZ CEZAR SAKR, GISLAINE LUVIZÃO, ALFREDO HERBST 173 

NETO, ERNANI COSTA, JONAS DIETER OEHLEMANN, PAULO ROBERTO BRAZ FIORESE, 174 

MATHEUS MAZON FRAGA, NILSO BARROS JUNIOR, JOSÉ CARLOS CAUDURO MINUZZO, 175 

JURANDIR JOSÉ DA SILVA, RODRIGO LUIZ DO CARMO SOUZA, SILVIA SANTOS, CLOVIS 176 

NORBERTO SAVI, LEO SARAIVA CALDAS, ENDRIANA KISCHNER CAVALHEIRO, ESTEVÃO 177 

ROBERTO RIBEIRO, LEOMAR CARDOSO CUNHA, ANGELA CRISTINA PAVIANI, GLAUCIA 178 

GEBIEN, ROMUALDO THEOPHANES DE FRANCA JUNIOR, CARLOS AUGUSTO MENEZES, 179 

HENRIQUE MORIGUTI, EMERSON JOSÉ CORAZZA, MARCOS TOSCHI GRANADO, LUIZ 180 

CARLOS FERRARO, MARCOS PAULO HIRTH, SERGIO LUIZ MAZALLI, CAROLINE ELIDIANA 181 

SANTOS DE LUCCA, ADILSON PINHEIRO, CLAUDIO JUAREZ FERRONATO, VALDEMIRO AVI 182 

FILHO, TIAGO BORGA, ELIELSON KRUBNIKI, VALDIR PEDRO SCHNEIDER, EDÉLCIO PAULO 183 

BONATO, OLÍVIO JOSÉ SOCCOL, DENIS ASSIS DA SILVA, OSNY DO AMARAL FILHO, 184 

JURANDIR CORREA, RENÉRIO ELIAS LEITE NETO, HELTON ARAUJO COUTO CARNEIRO, 185 

EDSON DE SOUZA, CELSO LOPES DE ALBUQUERQUE JUNIOR, ROGERIO NOVAES, 186 

ALESSANDRA KIELING, CARLOS EDUARDO CAVALLI, LEONIDAS CARLOS MARTINS, 187 

RODOLFO BRUNO MIRANDA DE OLIVEIRA, RODRIGO MENEZES MOURE, ALCIR JOSÉ 188 

TESTONI, PAULO RODRIGO ZANIN, VANILDO RODRIGUES, GIZIANE DE BRITO, MARCELO 189 

FIALKOSKI, ROGÉRIO GOMES ARAÚJO, MESSIAS RAMOS JÚNIOR, HECTOR SILVIO 190 

HAVERROTH, RAFAEL PHILIPPI GAMA SALLES, DANIEL CRIPPA LEMOS, RAFAEL KIENEN 191 

CAMARGO, ALESSANDRO CESAR PAVIANI. Absteve-se: ADRIANO GIURIATTI, MOACYR 192 
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ROGÉRIO DESCHAMPS JUNIOR, ANDRÉ LEANDRO RICHTER, SAULO JORGE TÉO, EDERSON 193 

ROGÉRIO ANTONINI, RAFAEL PACHECO, REGINALDO CAMPOLINO JAQUES. 4.2. DISCUSSÃO 194 

DOS ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL: 4.2.1. Homologação do pedido de renúncia do 195 

Conselheiro Regional Suplente Eng. Civil ELGSON CESAR LORENZETTI TROMBINI, indicado 196 

pela AEAMVI, com mandato de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2021: O Presidente 197 

informou que o pedido de renúncia deste item precisa ser homologado pela Plenária para que não 198 

impeça o retorno do profissional no futuro, pois se não for homologado perderá o direito de 199 

novamente exercer esta função no sistema. Em não havendo manifestações, o Presidente colocou 200 

em votação a homologação do pedido de renúncia do Conselheiro Suplente Elgson César Lorenzetti 201 

Trombini, da CEEC – Câmara Especializada de Engenharia Civil, sendo aprovado por 202 

UNANIMIDADE, com 70 votos favoráveis e 1 abstenção. Votaram a favor: HECTOR SILVIO 203 

HAVERROTH, JOSÉ CARLOS CAUDURO MINUZZO, ADRIANO GIURIATTI, LEOMAR CARDOSO 204 

CUNHA, EDUARDO BEDIN, RAFAEL KIENEN CAMARGO, OLÍVIO JOSÉ SOCCOL, CLOVIS 205 

NORBERTO SAVI, ERNANI COSTA, RODRIGO LUIZ DO CARMO SOUZA, PAULO ROBERTO DE 206 

OLIVEIRA, SAULO JORGE TÉO, TIAGO BORGA, ALFREDO HERBST NETO, ENDRIANA 207 

KISCHNER CAVALHEIRO, SERGIO LUIZ MAZALLI, EDSON DE SOUZA, GLAUCIA GEBIEN, LUIZ 208 

CARLOS FERRARO, SILVIA SANTOS, HENRIQUE MORIGUTI, EMERSON JOSÉ CORAZZA, 209 

SILBERTO PROVESI, EVÂNIO RAMOS NICOLEIT, CLAUDIO JUAREZ FERRONATO, ELIELSON 210 

KRUBNIKI, MOACYR ROGÉRIO DESCHAMPS JUNIOR, MESSIAS RAMOS JÚNIOR, RENÉRIO 211 

ELIAS LEITE NETO, ROGERIO NOVAES, ADILSON PINHEIRO, CELSO ZARPELLON, 212 

ROMUALDO THEOPHANES DE FRANCA JUNIOR, LEONIDAS CARLOS MARTINS, VANILDO 213 

RODRIGUES, NILSO BARROS JUNIOR, ROGÉRIO GOMES ARAÚJO, ANGELA CRISTINA 214 

PAVIANI, MARCOS PAULO HIRTH, VALDIR PEDRO SCHNEIDER, REGINALDO CAMPOLINO 215 

JAQUES, ESTEVÃO ROBERTO RIBEIRO, ALCIR JOSÉ TESTONI, RODOLFO BRUNO MIRANDA 216 

DE OLIVEIRA, CELSO LOPES DE ALBUQUERQUE JUNIOR, OSNY DO AMARAL FILHO, HELTON 217 

ARAUJO COUTO CARNEIRO, CARLOS AUGUSTO MENEZES, DANIEL CRIPPA LEMOS, 218 

ROBERTO LUIZ DIEHL, RODRIGO MENEZES MOURE, EDÉLCIO PAULO BONATO, RAFAEL 219 

PACHECO, MARCOS TOSCHI GRANADO, GIZIANE DE BRITO, LEO SARAIVA CALDAS, JONAS 220 

DIETER OEHLEMANN, MARCELO FIALKOSKI, VALDEMIRO AVI FILHO, PAULO RODRIGO 221 

ZANIN, GISLAINE LUVIZÃO, JURANDIR CORREA, ALESSANDRA KIELING, DENIS ASSIS DA 222 

SILVA, RAFAEL PHILIPPI GAMA SALLES, CAROLINE ELIDIANA SANTOS DE LUCCA, JURANDIR 223 

JOSÉ DA SILVA, GIORGIO MURARA ALVES, LUIZ CEZAR SAKR, CARLOS EDUARDO CAVALLI. 224 

Absteve-se: ANDRÉ LEANDRO RICHTER. O Presidente aproveitou a oportunidade para informar 225 

que o Eng. Civil Elgson César Lorenzetti Trombini foi nomeado como Diretor Regional da Inspetoria 226 

de Blumenau, no dia 11 de março de 2020. 4.2.2. Aprovação dos Projetos Prodesu/2020: O 227 

Presidente informou que o Crea-SC contribui com 1% da sua receita para este fundo chamado 228 

Prodesu – Programa de Desenvolvimento Sustentável do Sistema Confea/Crea e Mútua, onde o 229 

Confea contribui com 10% e anualmente pode-se captar estes recursos, seguindo uma 230 

regulamentação específica. Destacou que foram apresentados dois projetos pelo Crea-SC: a) 231 

PRODAFISC - Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Fiscalização, no valor de 232 

R$ 366.275,47, para aquisição de uma Van com especificações, adaptações e equipada com drone, 233 

para o DFIS - Departamento de Fiscalização do Crea-SC; b) PRODAFIN - Programa de 234 

Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades Finalísticas, no valor de R$ 50.964,93, para 235 

aquisição de 9 computadores e 9 monitores para o DAT - Departamento de Atendimento do Crea-SC. 236 

Aproveitou a oportunidade para apresentar o novo gerente do Departamento de Fiscalização do 237 

Crea-SC, Eng. Agr. Alvori José Cantú, que foi nomeado em 17 de março de 2020. O Presidente abriu 238 

espaço para manifestações e o conselheiro Olívio José Soccol cumprimentou a todos e sugeriu que a 239 

votação fosse realizada de forma separada, o que foi acatado. 4.2.2.1. PRODAFISC – VAN com 240 
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DRONE para o DFIS – R$ 366.275,47: Continuando as discussões, o conselheiro Hector Silvio 241 

Haverroth, coordenador em exercício da CEAGRO, informou que o assunto foi amplamente discutido 242 

na reunião da câmara e o posicionamento da CEAGRO é contrário à aquisição da referida Van. 243 

Destacou que o valor é bastante alto e poderia ser utilizado em outros produtos para a fiscalização, 244 

citando exemplos de órgãos que compraram vans semelhantes e nunca foram utilizadas porque é 245 

totalmente inviável. Em relação ao drone, ressaltou que pode ser levado em carro pequeno, sendo 246 

que alguns locais são de difícil acesso para van. O conselheiro Daniel Crippa Lemos disse que não 247 

entendeu a justificativa da aquisição da van. Ressaltou que o drone precisa ser utilizado, 248 

principalmente na fiscalização de locais de difícil acesso, entretanto não há necessidade da van. O 249 

conselheiro André Leandro Richter cumprimentou a todos e disse que acha desnecessária a 250 

aquisição da van para utilização do drone, pois existem drones de ótima qualidade e que cabem em 251 

uma maleta. Sugeriu que se utilize o valor para comprar vários drones ao invés de adquirir a van. O 252 

Presidente justificou que o projeto foi elaborado pelo DFIS – Departamento de Fiscalização do Crea-253 

SC, tomando por exemplo outros Creas e para apoio às fiscalizações. Enfatizou que o projeto 254 

completo está no Creanet para consulta dos conselheiros. O conselheiro Edélcio Paulo Bonato 255 

cumprimentou a todos destacou que este recurso do Prodesu, modalidade Prodafisc, vem a fundo 256 

perdido como retorno do dinheiro do Crea-SC que foi para o Confea, ou seja, é dinheiro nosso e é 257 

preciso discutir de qual forma será aplicado para que seja o mais benéfico possível ao Crea. 258 

Questionou se o valor não for aplicado nesta rubrica de aquisição de van se pode ser remanejado 259 

para aplicação em outro benefício mais proveitoso. O Presidente esclareceu que o prazo final para 260 

envio dos projetos ao Confea era 31 de março e o projeto foi discutido na Diretoria, que aprovou ad 261 

referendum da plenária para submeter ao Confea dentro do prazo. Disse que se a plenária não 262 

referendar, o projeto vai deixar de ter validade e não se poderá captar este recurso. O conselheiro 263 

Matheus Mazon Fraga cumprimentou a todos e informou que a Cidasc há um tempo discutiu a 264 

compra de vinte vans semelhantes para a fiscalização, o que gerou muita polêmica e conseguiram 265 

reduzir para aquisição de seis vans, que atualmente são subutilizadas, com manutenção caríssima e 266 

servem mais para apresentação da empresa do que para a fiscalização propriamente dita. 267 

Questionou por qual motivo estas demandas da fiscalização não foram encaminhadas para as 268 

câmaras especializadas antes de encaminhar ao Confea, pois poderia se discutir tecnicamente o 269 

projeto e apresentar alternativas melhores. Disse que a fiscalização deve interagir mais com as 270 

câmaras especializadas. A conselheira Endriana Kischner Cavalheiro ressaltou que se o projeto por 271 

rejeitado, o Crea-SC irá perder os recursos, enfatizando que acha o orçamento elevado e acha que 272 

deveria ter sido discutido anteriormente, mas já que não foi, que os conselheiros sejam ponderados 273 

na hora da votação. O conselheiro Rogério Novaes cumprimentou a todos e informou que o Prodafisc 274 

é um projeto antigo, onde já participou quando foi Presidente do Crea-SC. Questionou se o projeto, 275 

em sendo autorizada a verba, pode-se aprimorar o que foi previsto e, em caso contrário, se pode 276 

eventualmente utilizar parte da verba, renunciando a parte que não foi entendida como aplicável, 277 

devolvendo o valor ao Confea. O Presidente esclareceu que se o resultado da licitação for menor, a 278 

diferença se devolve ao Confea, mas é preciso atender ao objeto do projeto. Enfatizou que o 279 

processo é muito burocrático e rigoroso e precisa ser aprovado pelo Conselho Gestor do Prodesu. 280 

Disse que o processo já está sendo analisado pelo Confea, sendo que, inclusive, já veio diligência ao 281 

Crea-SC, que foi respondida. O conselheiro Reginaldo Campolino Jaques disse que foi falado no 282 

prazo final de 31 de março, questionando se não poderia ter sido solicitada a prorrogação deste 283 

prazo em virtude da pandemia que estamos vivendo. Enfatizou que o assunto chegou à plenária para 284 

ser votado no afogadilho, jogando aos conselheiros a culpa se não for aprovado. Destacou que o 285 

assunto deveria ter passado pelas câmaras especializadas e seu voto é contrário por este motivo e 286 

porque o Crea-SC deveria ter solicitado a prorrogação dos prazos em virtude da pandemia. Enfatizou 287 

que é preciso prezar pelo dinheiro público que vai utilizado. O conselheiro Evânio Ramos Nicoleit 288 
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cumprimentou a todos e disse que o assunto foi amplamente discutido na Diretoria, sendo um projeto 289 

que envolve a aquisição de equipamento com tecnologia avançada, que vai envolver a qualificação 290 

da fiscalização para que possa operar e trará benefício diferencial ao Conselho, em comparação a 291 

outros conselhos da área tecnológica. Em relação à questão levantada de que deveria ter sido 292 

trazido para discussão anterior talvez fosse bem vinda, entretanto a Diretoria se reuniu diversas 293 

vezes para deliberar várias questões e garantir a continuidade das atividades em home-office e a 294 

retomada gradativa dos empregados do Crea-SC. Enfatizou que a plenária de abril estava suspensa 295 

e não houve a possibilidade de ter sido discutido antes. Disse que, pelo esforço do Presidente e da 296 

Diretoria, conseguiu-se antecipar a reunião plenária de maio para esta data para deliberar sobre esta 297 

proposta de projeto, que já foi amplamente debatida pela Diretoria, que aprovou por unanimidade. 298 

Defendeu, em nome da Diretoria, a aprovação do projeto, que irá fortalecer nosso conselho que é 299 

tecnológico e haja vista que é um recurso que está sendo buscado para o Crea-SC. O conselheiro 300 

Rodrigo Menezes Moure disse que, diante de todas as manifestações, entende que é preciso 301 

ponderar esse recurso, não podendo deixar o mesmo fugir de nossas mãos. Questionou se não pode 302 

retificar o objeto, mantendo o objetivo, para que se possa usufruir do valor financeiro disponível. 303 

Disse que a questão do drone está OK, mas em relação à aquisição da van está tendo resistência, 304 

propondo que fossem adquiridos mais drones no lugar da van. O Presidente esclareceu que se não 305 

for aprovado, vai ser feito de tudo para não perder o recurso, mas o rigor é bem grande no Confea. A 306 

conselheira Silvia Santos cumprimentou a todos e questionou qual é a função da van, destacando 307 

que já existem várias inspetorias onde os empregados estão obsoletos em função de que tudo está 308 

sendo resolvido via internet atualmente. Enfatizou que é melhor não ter o recurso do que aplicá-lo da 309 

forma indevida. Disse que do jeito que está, com a van incluída, e sem haver a defesa convincente 310 

da modernização da fiscalização, não vê como aprovar o projeto. Destacou que, se o projeto for 311 

aprovado, não vai poder ser adquirido nada além do que está aprovado no projeto, com a 312 

prerrogativa de que foi aprovado assim. O Eng. Agr. Alvori José Cantú, gerente do DFIS, 313 

cumprimentou a todos e disse que acompanhou as defesas e debates em relação à van, informando 314 

que este projeto já estava elaborado e já havia sido encaminhado, mas verificou que esta van não é 315 

um veículo para transportar o drone, mas vai dar apoio aos fiscais, principalmente nas ações de 316 

fiscalização de impacto. Destacou que o Crea-SC vai atender melhor os fiscais porque a van vai ser 317 

um escritório móvel e conterá vários equipamentos que darão amparo na fiscalização de impacto e 318 

nas grandes empresas, que demandam um tempo maior de atuação do fiscal. O gerente adjunto do 319 

DFIS, Carlos Alberto Silva, informou que o conceito da van é um escritório móvel para levar o Crea-320 

SC a todos os profissionais que são fiscalizados em campo, não sendo apenas para levar o drone, 321 

mas sim toda a equipe. Disse que também buscará a aproximação com os profissionais, 322 

principalmente os que não conseguem se deslocar até uma inspetoria ou escritório do Crea-SC, 323 

dando mais visibilidade ao Conselho, pois será estacionada em locais estratégicos. Citou que a van é 324 

a diesel, com ar condicionado e gerador de energia, o que eleva bastante o valor. Citou que foi 325 

aprovado pela Diretoria, ad referendum da Plenária, e vai haver licitação para a aquisição. O 326 

conselheiro Olívio José Soccol disse que respeita os colegas que pensam diferente, entretanto não 327 

vê necessidade de ter a van para que o Crea-SC esteja próximo ao profissional, pois já existem as 328 

inspetorias que estão estrategicamente distribuídas pelo Estado e tem custo. Enfatizou que se é para 329 

defender que a Diretoria aprovou por unanimidade, então não é preciso trazer o assunto para a 330 

plenária. O conselheiro Rafael Cristiano Wolter destacou que entendeu um pouco melhor o drone e a 331 

van com a explicação o DFIS, sendo que tem pouca relação um com o outro, pois a van seria como 332 

uma inspetoria móvel de fiscalização e não necessariamente para transportar o drone. Disse que 333 

atua na parte de drone há aproximadamente dois anos e acha pouco provável utilizar a van e o drone 334 

ao mesmo tempo, a não ser nas áreas urbanas. Disse que é interessante a ferramenta e a questão 335 

de equipar a fiscalização, mas ficou claro que a aquisição da van não está relacionada ao item drone. 336 
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O conselheiro Adilson Pinheiro destacou que quando foi discutido na diretoria ficou convicto da 337 

importância da aquisição dos equipamentos. Destacou que o Crea-SC precisa buscar alternativas de 338 

modernização e é importante incorporar tecnologia no processo de fiscalização, onde construir 339 

estrutura é fundamental. Disse que a fiscalização é o eixo central da instituição e o aprimoramento 340 

deste processo é necessário. Enfatizou que tem defendido que o Crea-SC se torne um pouco mais 341 

tecnológico e, neste momento de pandemia, discutiram a necessidade de alguns aprimoramentos, 342 

como o atendimento remoto, que já está acontecendo. Disse que estamos indo para um novo 343 

“normal” e as tecnologias menos digitais vão perder muito o foco, por isso é preciso investir. 344 

Destacou que este projeto do Prodafisc tem que ser implantado como primeiro laboratório/piloto. 345 

Disse que é um recurso significativo, mas se não for feito o investimento com perspectiva inovadora, 346 

o Crea vai continuar fazendo o mesmo de sempre, o que seria um grande atraso para o sistema. O 347 

conselheiro José Antonio Latrônico Filho destacou que o projeto tem finalidade nobre, mas pelo que 348 

parece não teve um completo entendimento, sugerindo que seja tirado de pauta para um 349 

aprimoramento, para que não se perca esta oportunidade. Destacou que tudo está sendo postergado 350 

no país em função da pandemia, pedindo que seja solicitada a prorrogação do prazo para envio do 351 

projeto ao Confea. O Presidente esclareceu que se não for aprovado, vai ser verificado o que é 352 

possível fazer a respeito, pois o projeto já foi encaminhado, com aprovação da Diretoria ad 353 

referendum da Plenária do Crea-SC. O conselheiro Ederson Rogério Antonini disse que discorda da 354 

retirada de pauta, pois não se pode perder a oportunidade. Destacou que a van vai ser utilizada na 355 

fiscalização remota, sendo que há ineficiência na fiscalização nas áreas rurais e o objetivo é 356 

conseguir atingir todas as atividades possíveis de fiscalização do sistema. Disse que o drone vai 357 

auxiliar e o ideal seria cada fiscal ter o seu drone, pois o alcance é muito grande e a resolução é 358 

muito boa. Enfatizou que é preciso aprimorar e foi um dos defensores na Diretoria de que não se 359 

pode perder recursos, sendo que se não aprovarmos o projeto o recurso vai ser perdido. Disse que a 360 

van é uma novidade que muitas empresas já estão utilizando como escritório móvel para atender 361 

melhor o público, e o drone poderá ser trabalhado junto ou separado. Destacou que não vê porque 362 

não levar a votação em frente, sendo que posteriormente poderão ser elaborados outros projetos 363 

com a contribuição dos conselheiros. Para finalizar, disse que o projeto já foi protocolado ad 364 

referendum, só cabe ao Plenário homologar ou não. O conselheiro Matheus Mazon Fraga enfatizou 365 

que uma van não fiscaliza no interior e para área da agronomia e da florestal não vai servir para 366 

fiscalizar nada, pois as mesmas não andam nas estradas de chão, falando por experiência própria da 367 

Cidasc. Disse que parece que se dissocia a instituição de quem banca a instituição e se fala de 368 

recursos com naturalidade em gastar, questionando como fica o profissional, que é quem banca isso. 369 

Destacou que talvez possa ser um bom projeto, mas talvez seja ruim, e aí gastaremos recurso da 370 

ordem de R$ 350 mil e em contrapartida todo ano aumenta anuidade de quem está na ponta. Disse 371 

que assistiu entrevista como Secretário da Fazenda de Santa Catarina, com perspectiva de baixa de 372 

arrecadação no Estado é de 25%, onde estamos entrando em período de crise, ou seja, se lá na 373 

frente faltar recurso ao Crea, pode-se tirar destes fundos. Disse que é preciso otimizar gastos neste 374 

momento de crise e é o que tem que ser feito. Em não havendo mais manifestações, o Presidente 375 

colocou em votação o projeto Prodafisc do Prodesu, para aquisição de van com drone para o DFIS – 376 

Departamento de Fiscalização, no valor de R$ 366.275,47, sendo REJEITADO por MAIORIA, com 377 

26 votos favoráveis, 43 votos contrários e 7 abstenções. Votaram a favor do projeto: LEONIDAS 378 

CARLOS MARTINS, RAFAEL CUBAS, EVÂNIO RAMOS NICOLEIT, HELTON ARAUJO COUTO 379 

CARNEIRO, ERNANI COSTA, ESTEVÃO ROBERTO RIBEIRO, ALFREDO HERBST NETO, 380 

RENÉRIO ELIAS LEITE NETO, ADILSON PINHEIRO, MOACYR ROGÉRIO DESCHAMPS JUNIOR, 381 

OSNY DO AMARAL FILHO, MARCOS PAULO HIRTH, SILBERTO PROVESI, TIAGO BORGA, 382 

MARCELO FIALKOSKI, CAROLINE ELIDIANA SANTOS DE LUCCA, VANILDO RODRIGUES, 383 

ELIELSON KRUBNIKI, ENDRIANA KISCHNER CAVALHEIRO, CLOVIS NORBERTO SAVI, JOÃO 384 
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PEDRO BORGES DE SOUZA, EDSON DE SOUZA, VALDIR PEDRO SCHNEIDER, DENIS ASSIS 385 

DA SILVA, EDERSON ROGÉRIO ANTONINI, CLAUDIO JUAREZ FERRONATO. Votaram contrário 386 

ao projeto: ADRIANO GIURIATTI, SAULO JORGE TÉO, LEOMAR CARDOSO CUNHA, JOSÉ 387 

CARLOS CAUDURO MINUZZO, HENRIQUE MORIGUTI, MATHEUS MAZON FRAGA, HECTOR 388 

SILVIO HAVERROTH, REGINALDO CAMPOLINO JAQUES, OLÍVIO JOSÉ SOCCOL, ANDRÉ 389 

LEANDRO RICHTER, ROMUALDO THEOPHANES DE FRANCA JUNIOR, PAULO RUARO, PAULO 390 

ROBERTO BRAZ FIORESE, EDUARDO BEDIN, SILVIA SANTOS, ALESSANDRO CESAR PAVIANI, 391 

CELSO ZARPELLON, LAURO CESAR NICOLAZZI, CELSO LOPES DE ALBUQUERQUE JUNIOR, 392 

DANIEL CRIPPA LEMOS, SERGIO LUIZ MAZALLI, NILSO BARROS JUNIOR, GIORGIO MURARA 393 

ALVES, PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, GILBERTO MARTINS VAZ, EDÉLCIO PAULO BONATO, 394 

CARLOS AUGUSTO MENEZES, ANGELA CRISTINA PAVIANI, LUIZ CEZAR SAKR, ROBERTO 395 

LUIZ DIEHL, ALESSANDRA KIELING, RAFAEL PACHECO, GLAUCIA GEBIEN, JURANDIR JOSÉ 396 

DA SILVA, MARCOS TOSCHI GRANADO, GISLAINE LUVIZÃO, JONAS DIETER OEHLEMANN, 397 

GIZIANE DE BRITO, RODOLFO BRUNO MIRANDA DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO CAVALLI, 398 

EMERSON JOSÉ CORAZZA, VALDEMIRO AVI FILHO, ROGÉRIO GOMES ARAÚJO. Absteve-se: 399 

RAFAEL KIENEN CAMARGO, RAFAEL CRISTIANO WOLTER, ROBERTO DE OLIVEIRA, LEO 400 

SARAIVA CALDAS, ROGERIO NOVAES, MESSIAS RAMOS JÚNIOR, PAULO RODRIGO ZANIN. 401 

4.2.2.2. PRODAFIN – 9 computadores e 9 monitores para o DAT – R$ 50.964,93: Em não 402 

havendo manifestações, o Presidente colocou em votação o projeto Prodafin do Prodesu, para 403 

aquisição de nove computadores e nove monitores para o DAT – Departamento de Atendimento, no 404 

valor de R$ 50.964,93, sendo aprovado por UNANIMIDADE, com 73 votos favoráveis. Votaram a 405 

favor: HECTOR SILVIO HAVERROTH, OLÍVIO JOSÉ SOCCOL, ALFREDO HERBST NETO, 406 

CLOVIS NORBERTO SAVI, DANIEL CRIPPA LEMOS, ELIELSON KRUBNIKI, RAFAEL KIENEN 407 

CAMARGO, JOSÉ CARLOS CAUDURO MINUZZO, EDSON DE SOUZA, LAURO CESAR 408 

NICOLAZZI, LEONIDAS CARLOS MARTINS, TIAGO BORGA, RODRIGO MENEZES MOURE, 409 

MATHEUS MAZON FRAGA, EDÉLCIO PAULO BONATO, HENRIQUE MORIGUTI, ALCIR JOSÉ 410 

TESTONI, MARCELO FIALKOSKI, REGINALDO CAMPOLINO JAQUES, ALESSANDRA KIELING, 411 

PAULO RUARO, ROMUALDO THEOPHANES DE FRANCA JUNIOR, ERNANI COSTA, LUIZ 412 

FRANCISCO TEIXEIRA MARCONDES, CARLOS EDUARDO CAVALLI, JURANDIR JOSÉ DA 413 

SILVA, RENÉRIO ELIAS LEITE NETO, EVÂNIO RAMOS NICOLEIT, ADILSON PINHEIRO, SAULO 414 

JORGE TÉO, GILBERTO MARTINS VAZ, LEO SARAIVA CALDAS, CARLOS AUGUSTO MENEZES, 415 

PAULO ROBERTO BRAZ FIORESE, ROGÉRIO GOMES ARAÚJO, HELTON ARAUJO COUTO 416 

CARNEIRO, VANILDO RODRIGUES, SILVIA SANTOS, PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, CELSO 417 

ZARPELLON, JONAS DIETER OEHLEMANN, NILSO BARROS JUNIOR, ROBERTO LUIZ DIEHL, 418 

JOSÉ ANTÔNIO LATRÔNICO FILHO, ALESSANDRO CESAR PAVIANI, ADRIANO GIURIATTI, 419 

SILBERTO PROVESI, GIORGIO MURARA ALVES, ENDRIANA KISCHNER CAVALHEIRO, SERGIO 420 

LUIZ MAZALLI, GLAUCIA GEBIEN, EMERSON JOSÉ CORAZZA, ANDRÉ LEANDRO RICHTER, 421 

EDUARDO BEDIN, GIZIANE DE BRITO, VALDEMIRO AVI FILHO, CELSO LOPES DE 422 

ALBUQUERQUE JUNIOR, VALDIR PEDRO SCHNEIDER, CAROLINE ELIDIANA SANTOS DE 423 

LUCCA, ANGELA CRISTINA PAVIANI, MARCOS TOSCHI GRANADO, RODOLFO BRUNO 424 

MIRANDA DE OLIVEIRA, RAFAEL CUBAS, GISLAINE LUVIZÃO, DENIS ASSIS DA SILVA, OSNY 425 

DO AMARAL FILHO, PAULO RODRIGO ZANIN, ESTEVÃO ROBERTO RIBEIRO, RAFAEL 426 

PACHECO, JURANDIR CORREA, CLAUDIO JUAREZ FERRONATO, LUIZ CEZAR SAKR, 427 

MOACYR ROGÉRIO DESCHAMPS JUNIOR. 4.2.2.2. Homologação da composição das mesas 428 

receptoras de votos: O Presidente informou que este item é uma demanda da CER-SC – Comissão 429 

Eleitoral Regional, passando a palavra ao coordenador da mesma, conselheiro Evânio Ramos 430 

Nicoleit, que cumprimentou a todos e informou que a CER-SC vem se reunindo e tomando 431 

deliberações, cumprindo com o que preconiza a Resolução 1114/2019 e o edital eleitoral, sendo que 432 
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dentre as atribuições compete ao Plenário do Crea aprovar os locais de votação, o que já ocorreu na 433 

última plenária, e a composição das mesas eleitorais. Destacou que a CER-SC vem trabalhando de 434 

forma intensiva e a composição das mesas eleitorais foi feita, entretanto receberam a Deliberação 57 435 

da CEF – Comissão Eleitoral Federal, que estabeleceu que idosos acima de 60 anos e pessoas 436 

pertencentes ao grupo de risco não podem compor as mesas, então houve a necessidade de 437 

modificação. Disse que as mesas eleitorais estavam formadas por profissionais e empregados do 438 

Crea-SC, sendo que solicitaram ao DRH – Departamento de Recursos Humanos do Crea-SC a 439 

relação de empregados que integram o grupo de risco e são idosos com mais de 60 anos e, em 440 

relação aos demais componentes, solicitaram uma autodeclaração de que não pertencentes ao 441 

grupo de risco, para que a CER-SC possa ter um mapa atualizado da composição das mesas. 442 

Destacou que, dos 34 locais de votação, somente 26 mesas estão completas. Disse que no dia 6 de 443 

maio a CER-SC foi surpreendida novamente com a Deliberação 90 da CEF que alterou o calendário 444 

eleitoral, com a prorrogação da eleição de 3 de junho para 15 de julho de 2020. Destacou que, diante 445 

deste cenário resultante das Deliberações 57 e 90 da CEF, a CER-SC deliberou por solicitar a 446 

retirada de pauta desta plenária do item para votação da composição das mesas eleitorais, dada a 447 

dificuldade para compô-las, ficando o assunto para deliberação na próxima plenária. Para 448 

complementar, a conselheira Endriana Kischner Cavalheiro destacou que a CER-SC solicitou aos 449 

mesários a autodeclaração de que não faz parte do grupo de risco para que o Crea-SC não venha a 450 

ser responsabilizado futuramente em virtude da pandemia. 4.3. OUTROS ASSUNTOS: O 451 

conselheiro Moacyr Rogerio Deschamps Júnior cumprimentou a todos e disse que, com todo o 452 

respeito ao trabalho que a CER-SC vem fazendo, a AREA-IT encaminhou pedido para verificar a 453 

possiblidade de postergação e adiamento das eleições, sendo que o Crea-SC também se posicionou 454 

ao Confea com a mesma solicitação, entretanto foi negado e agora saiu a deliberação da CEF 455 

alterado a eleição para julho/2020. Questionou se, neste momento de pandemia, o Crea-SC não teria 456 

condições de também ter a sua independência e tomar suas próprias decisões e posicionamentos, a 457 

exemplo do que acontece com os Governos Estaduais em relação ao Governo Federal no que diz 458 

respeito à pandemia. Enfatizou que realizar uma eleição presencial vai contra tudo o que está sendo 459 

feito no momento, havendo dificuldade, inclusive, para conseguir membros para as mesas eleitorais. 460 

O conselheiro Evânio Ramos Nicoleit informou que a CER-SC em março/2020 já discutiu e decidiu 461 

por um posicionamento pelo adiamento das eleições e, em havendo possiblidade, que se verificasse 462 

a realização de eleição via internet, o que foi referendado pela Diretoria do Crea-SC e encaminhado 463 

ao Confea, inclusive com as manifestações de várias entidades de classe no anexo. Destacou que o 464 

Crea-SC jamais se furtou de tomar uma decisão, que foi pelo posicionamento ao Confea, mas uma 465 

coisa é o posicionamento e outra é a condição, pois como comissão são executores e como, agentes 466 

públicos transitórios que são, estão submetidos a um regimento, resolução, plenário do Confea e 467 

CEF – Comissão Eleitoral Federal. Disse que a CER-SC vai cumprir todas as determinações da 468 

resolução, encaminhamentos de composição das mesas eleitorais, operacionalização da data e 469 

realização do treinamento dos mesários. Destacou que, ao que está posto, teremos uma eleição 470 

presencial, entretanto há dificuldade de reunir pessoas por conta da aglomeração, enfatizando que o 471 

treinamento dos mesários será à distância, entretanto a eleição será presencial, o que parece 472 

inacreditável. Disse que, pela Deliberação 90 da CEF, foi determinado que as eleições serão 473 

realizadas em cédula de papel e urna de lona, enfatizando que tudo vai ficando meio sem nexo. 474 

Informou que haviam solicitado ao TRE – Tribunal Eleitoral Regional as urnas eletrônicas, mas agora 475 

é preciso comunicá-los que não queremos mais as mesmas e a data será alterada, sendo que há 476 

grande probabilidade do Confea mudar esta data novamente e termos que comunicar novamente ao 477 

TRE. Reiterou que à CER-SC cabe cumprir as determinações do Confea, em especial a Resolução 478 

1114/2019, entretanto podem ser feitos questionamentos e é isso que estão fazendo através de 479 

ofícios. Em relação à votação pela internet, disse que não vê possiblidade disso acontecer somente 480 
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em Santa Catarina, pois em seu entendimento o procedimento deve ser equivalente a toda 481 

federação. Por fim, disse que este é o cenário que se tem. O conselheiro Rogério Novaes 482 

cumprimentou a todos e destacou que a sociedade cobra lógica, coerência e justificativa, pedindo 483 

que todos reflitam sobre a feliz fala do conselheiro Evânio Ramos Nicoleit, de que estamos atuando 484 

sem nexo. Disse que todos foram surpreendidos pela Deliberação 90 da CEF, que parece ainda não 485 

ter sido homologada pelo Plenário do Confea. Recomendou que todos a leiam, pois contém 28 486 

“considerandos”, sendo que 26 deles são de data anterior a deliberação e não trazem nenhuma 487 

novidade. Destacou que chamou sua atenção o item 5 da deliberação, que determina que agora as 488 

votações serão realizadas em urnas convencionais, com cédulas de papel. Lembrou que a 489 

justificativa inicial para não postergar as eleições era de que se precisava das urnas eletrônicas, que 490 

seriam utilizadas nas votações municipais, entretanto se agora serão urnas convencionais, 491 

desaparece o tempo de separação entre o nosso processo eleitoral e o brasileiro, ou seja, a data 492 

programada pela CEF não está mais vinculada a nada. Chamou a atenção também ao item 8 da 493 

deliberação, que diz que os candidatos a todos os cargos estão submetidos ao período de 494 

desincompatibilização e, se voltarem às suas atividades antes da data da eleição, estarão 495 

inelegíveis. Acusou formalmente a CEF – Comissão Eleitoral Federal de ter fixado uma data 496 

absurdamente incompatível com qualquer coisa que esteja na peça, apenas para garantir que 497 

nenhum candidato tenha chance de retornar ao seu status, que seria possível se a eleição fosse em 498 

uma data coerente. Disse que fica constrangido porque não tem como explicar isso fora deste 499 

ambiente, porque esta data é forjada uma vez que não haverá eleição no dia 15 de julho porque todo 500 

o cenário mundial fala em quatro meses de isolamento social a partir de março/2020. Citou os 501 

problemas das mesas que não foram compostas, citando o caso específico da Inspetoria de Joinville, 502 

que irá abrigar três urnas, mas possui apenas dois acessos, onde o acesso secundário é inacessível 503 

e é impossível formação de fila para atender as três urnas, o que não é nada compatível. Pediu que 504 

todos leiam a Deliberação 90 da CEF e façam uma reflexão, pois esse não é o papel da engenharia e 505 

nem de profissional do Crea, pois é um papel de amador. O conselheiro Matheus Mazon Fraga 506 

parabenizou o conselheiro Rogério Novaes pelas colocações e disse que concorda plenamente. 507 

Parabenizou também a CER-SC, pois trabalhar no meio desta loucura não é fácil. Disse que pouco 508 

se envolveu no processo eleitoral até a escolha do seu local de votação, que foi quando começou a 509 

se inteirar do assunto. Disse que recebeu informações de que estão acontecendo possíveis 510 

manifestações, por parte de empregados do Crea-SC, de apoio público em redes sociais para 511 

determinados candidatos. Questionou se há algum tipo de investigação por parte da CER-SC e, no 512 

caso de ser verdade, o que pode ocorrer com os empregados que tenham se manifestado no 513 

processo eleitoral. Lembrou que todos receberam orientações para evitar posicionamento, perante a 514 

sociedade, dos candidatos que estão disputando as eleições. Enfatizou que o que vai aproximar 515 

mesmo o sistema dos profissionais e modernizar de verdade é a realização de eleição através da 516 

internet. O Presidente destacou que é preciso fazer a denúncia e encaminhá-la à CER-SC, que irá 517 

analisar e aplicar os normativos sobre o assunto. O conselheiro Evânio Ramos Nicoleit informou que 518 

todas as condutas vedadas estão na Resolução 1114/2019, no edital eleitoral e no Manual de 519 

Condutas Vedadas e, caso algum agente público incorra nestas condutas, caberá denúncia à CER-520 

SC, que vai julgar pela admissibilidade do processo e será encaminhado à CEF, que será 521 

responsável pelo julgamento, ouvindo denunciante e denunciado. Disse que a CER-SC recebe todas 522 

as demandas e dá os devidos encaminhamentos, sendo que no caso de ocorrer condutas vedadas, 523 

pode haver sanções no âmbito administrativo, civil e criminal. O conselheiro Luiz Francisco Teixeira 524 

Marcondes cumprimentou a todos e disse que sabe que o cargo de conselheiro é honorífico e se 525 

sente bastante honrado em sê-lo, mas questiona se há possibilidade de remuneração por este tempo 526 

de dedicação ao Crea-SC, citando que a reunião da câmara começou hoje às 9h e se estende até o 527 

momento. O Presidente esclareceu que atualmente não há normativo que permita o pagamento de 528 
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diária para reuniões via videoconferência. Disse que nas reuniões presenciais há o deslocamento, 529 

hospedagem e refeições, sendo que a diária é uma verba indenizatória, com o objetivo de permitir 530 

que o conselheiro pague duas despesas. Destacou que, em não havendo deslocamento e saída de 531 

seu município ou residência, não há com pagar, pois não existe amparo legal para isso. O 532 

conselheiro Roberto de Oliveira elogiou a atitude corajosa em realizar as reuniões do Crea-SC via 533 

videoconferência. Destacou que, ao invés de nos sentirmos ameaçados com a pandemia, devemos 534 

partir para as oportunidades, citando que tem participado de reuniões de algumas entidades via 535 

videoconferência, que é uma maturidade tecnológica que o Crea-SC tem que endossar, inclusive 536 

encontrando uma maneira de endossar o tempo dos conselheiros, que é precioso. Lembrou que os 537 

conselheiros não possuem apenas despesa de deslocamento e estadia, mas também tem o seu 538 

tempo. Solicitou que o Crea-SC aproveite esta oportunidade para rever isso. Em relação às eleições, 539 

sugeriu que sejam realizadas de maneira on-line e presencial e que cada profissional escolha a 540 

melhor forma de votar. A conselheira Glaucia Gebien informou que discutiram na CEEF sobre a 541 

necessidade de postergar as eleições e sobre a justificativa, que não existe mais, da necessidade de 542 

realizar a eleição adiantada era por conta das urnas eletrônicas do TRE. Citou o Crea-BA que fez um 543 

comunicado ao Confea informando que se fossem obrigados a realizar as eleições durante a 544 

pandemia, a culpa não seria do Crea-BA, mas o responsável seria o Confea por algum problema 545 

devido ao Covid-19 em relação às pessoas que participassem do pleito. Questionou como o Crea-SC 546 

vai lidar com isso, em razão dos decretos de Santa Catarina, caso chegue 15 de julho e as eleições 547 

tenham que ser realizadas, mesmo havendo proibição da aglomeração de pessoas. Perguntou se a 548 

plenária do Crea-SC pode decidir por não fazer a eleição. O Presidente informou que a CEF já 549 

solicitou que os Creas remetam todos os decretos municipais e estaduais para análise e 550 

embasamento de possível impedimento de realização da eleição, enfatizando que é preciso cumprir 551 

os decretos locais. Disse que o assunto “eleições” está fervendo no país todo e, como coordenador 552 

interino do Colégio de Presidentes, foi acionado para realizar uma reunião urgente do colegiado, via 553 

videoconferência, onde o primeiro assunto é este, mas também irão discutir a sustentabilidade do 554 

sistema dentro da atual realidade. Informou que foi constituído no Confea um comitê de gestão da 555 

crise e os assuntos estão sendo levados em frente, entretanto há dificuldades, pois as eleições 556 

precisam acontecer neste ano, mas não se sabe a forma. A conselheira Glaucia Gebien disse que 557 

todos sabem que, historicamente, em todos os estados a adesão dos profissionais nas eleições é 558 

bastante baixa, sendo que em Santa Catarina, apesar de ser pequeno em relação ao número de 559 

profissionais, ainda apresentada taxa elevada de aproximadamente 10% votantes. Questionou se 560 

existe a necessidade mínima de votantes para validação da eleição, pois devido ao Covid-19 se for 561 

mantida a data de 15 de julho ainda estaremos em situação difícil, principalmente por conta do 562 

inverno. O Presidente esclareceu que não existe número mínimo de votantes, sendo que se for 563 

apenas um voto já basta. O conselheiro Evânio Ramos Nicoleit disse que tem sido questionado, 564 

inclusive por conselheiros, a respeito da realização da SOEA – Semana Oficial da Engenharia e da 565 

Agronomia, que será realizada em Goiânia/GO, e estava prevista para o período de 2 a 5 de agosto. 566 

Disse que, atualmente, se acessar o site do Confea o evento encontra-se sem a data de realização, 567 

destacando que recebeu informação de que seria transferido para o período de 19 a 22 de outubro 568 

de 2020. Enfatizou que, diante de todas as dificuldades que assolam o País e o Mundo, diante das 569 

dificuldades econômicas pelas quais estão os profissionais e empresas e, por consequência, alguns 570 

Creas também terão, diante da dificuldade que estão tendo para o pleito eleitoral, questionou se uma 571 

SOEA, com investimento de R$ 20 milhões, deveria ocorrer, enfatizando que deveria caber um 572 

posicionamento do Crea-SC sobre o assunto. O Presidente esclareceu que posicionamento pode 573 

haver, citando que o conselheiro José Antonio Latrônico Filho participa da CONSOEA – Comissão 574 

Organizadora da SOEA, por ser coordenador nacional da CCEEE, que está se reunindo 575 

periodicamente. O conselheiro José Antonio Latrônico Filho cumprimentou a todos e disse que o 576 
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assunto é interessante e importante, destacando que tem ficado apreensivo durante as reuniões da 577 

CONSOEA, principalmente pela desorientação científica, pois ninguém sabe quando esta pandemia 578 

vai acabar. Disse que na antepenúltima reunião, via videoconferência, foi proposta uma nova data, 579 

saindo de agosto/2020 para outubro/2020, em função de que o Centro de Convenções estava 580 

totalmente ocupado, sem espaço na agenda para outra data. Destacou que a CONSOEA vota no 581 

sentido de indicativo, mas o Plenário do Confea que é soberano a respeito do evento, citando que a 582 

alteração foi encaminhada ao Plenário e parece que um conselheiro federal pediu vista do processo 583 

e não foi deliberado a respeito. Disse que nesta semana tiveram a terceira reunião da CONSOEA e 584 

novamente foi proposta uma nova data pelo Crea-GO, de 23 a 25 de novembro de 2020, uma vez 585 

que um dos eventos do Centro de Convenções foi cancelado, talvez em função da persistência da 586 

pandemia, sendo que a proposta será levada para a CAIS - Comissão de Articulação Institucional do 587 

Sistema e Plenário do Confea para deliberação. Informou que nas duas últimas reuniões o 588 

representante da Mútua na comissão, Cláudio Calheiros, fez colocação interessante em relação à 589 

questão dos impactos da pandemia para os profissionais e para os Creas, pois há uma crise dentro 590 

da profissão, que pode vir a acabar rápido, mas é indefinida. Disse que treze Creas têm tido impacto 591 

muito forte em suas receitas e talvez, num curso prazo, não tenham recursos para pagar as folhas de 592 

pagamento. Em relação ao patrocínio que a Mútua concede aos Creas, disse que o representante da 593 

Mútua não soube responder ainda, pois a decisão é colegiada, mas talvez tenha que ser diminuído 594 

ou retirado.  Destacou que, com estas colocações do representante da Mútua, a CONSOEA 595 

postergou o evento para novembro, mas ficou lacuna para que se conseguisse mais dados da 596 

posição dos Creas, o que é bastante vulnerável para talvez até não manter a SOEA em 2020. 597 

Ressaltou que vê o Colégio de Presidentes como sinalizador para a CONSOEA, sugerindo que o 598 

assunto seja pautado para a próxima reunião, solicitando a todos os Creas que levem o seu balaço e 599 

emitam opinião em relação à realização do evento e qual é a capacidade de enviar representantes 600 

para o mesmo. Destacou que o maior gasto do sistema, em termos de evento, é a SOEA e vê com 601 

preocupação as colocações do representante da Mútua na CONSOEA, entretanto não se tem 602 

elementos para tomar uma decisão a ser encaminhado ao Plenário do Confea. O Presidente 603 

informou que o tema SOEA não está pautado para a reunião do Colégio de Presidentes, mas está 604 

pautada a situação de cada Crea e, com certeza, o assunto entrará neste meio, devendo sair 605 

posicionamento do colegiado a respeito. Disse que, pelo que sentiu dos Presidentes de Creas, a 606 

manifestação é pela não realização da SOEA em 2020, enfatizando que a decisão do Colégio de 607 

Presidentes não é deliberativa, apenas consultiva. O conselheiro Roberto de Oliveira disse que, em 608 

sua opinião, a SOEA do jeito que se apresenta não cabe o mérito, pois a pessoa vai simplesmente 609 

porque é conselheiro. Disse que é preciso discutir a SOEA não como um gasto, mas como 610 

investimento, devendo realmente valorizar a profissão e não transformar em um encontro que tenha 611 

como base o turismo. Destacou que é preciso colocar algo que faça alguém merecer ir a SOEA e não 612 

somente por ser conselheiro. Em relação ao CONTECC – Congresso Técnico Científico da 613 

Engenharia e da Agronomia, que faz parte da programação da SOEA, enfatizou que desvirtua a 614 

finalidade técnica para científica, porque teve a impressão que foram apresentados TCCs (Trabalhos 615 

de Conclusão de Curso) científicos, que para os profissionais do Crea tem resultado nulo. Disse que 616 

teve a paciência de ler quase todos os resumos e verificou que não serve para o perfil do profissional 617 

do Crea, sugerindo que deve ter mais aplicação prática para o dia-a-dia do engenheiro. O 618 

conselheiro José Antonio Latrônico Filho destacou que se a realização da SOEA não passar pela 619 

Plenária do Confea até o dia 10 de julho, vai ficar inviabilizada para este ano. Disse que é 620 

interessante a prioridade junto aos demais Presidentes de Creas para ter a realidade de caixa dos 621 

mesmos. Destacou que mesmo que o Colégio de Presidentes seja consultivo, pode ter indicação 622 

para o Plenário do Confea. Com relação à manifestação do conselheiro Roberto de Oliveira, informou 623 

que a CONSOEA deste ano está tendo este cuidado, pois o evento tem sido muito criticado ao longo 624 
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do tempo. Disse que a SOEA deste ano deve ter o formato mais de investimento, tanto que uma vez 625 

definido se será realizado, vai ser aberto aos conselheiros e coordenadorias nacionais para que o 626 

profissional faça sugestão de temas, dentro dos eixos temáticos que servem de orientação. Destacou 627 

que está sendo inserido na programação tema sobre os efeitos da pandemia nas profissões do 628 

sistema. Sugeriu que se faça avaliação para conceder acesso às salas virtuais adquiridas pelo Crea-629 

SC para falar das ameaças e oportunidades da pandemia para as profissões do sistema, com 630 

inscrição de um tema prévio e convite a conselheiros e profissionais que queiram participar, sendo 631 

uma forma de interação com a sociedade. Citou assuntos que foram tratados na reunião da CEEE – 632 

Câmara Especializada de Engenharia Elétrica e que são de interesse de todas as câmaras 633 

especializadas: 1) Realização de fiscalização preventiva e orientativa às unidades hospitalares, 634 

devendo reunir os coordenadores de câmaras especializadas e a fiscalização do Crea-SC para dar 635 

contribuição; 2) Resolução 1121/2019, que substituiu a 336/1989, que “Dispõe sobre o registro de 636 

pessoas jurídicas nos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia e dá outras providências”, 637 

que tem que ser estudada quanto à questão do número de responsabilidade técnica, devendo definir 638 

critério, pois se a 336 já era criticada, agora veio a 1121 liberando tudo e passando o julgamento às 639 

câmaras especializadas, destacando que não se pode ser somente cartorial, é preciso gerar critérios 640 

para análise. Reconheceu o profissionalismo da equipe do Departamento de Tecnologia da 641 

Informação, através do seu gerente Rafael Leal, que muito bem orientou para realização das 642 

reuniões do Crea-SC através de videoconferência. O Presidente informou que existem oito licenças 643 

adquiridas do aplicativo Zoom, com validade de um ano, e serão utilizadas nos dias 21 e 22 de maio 644 

para as reuniões do Crea-SC. Disse que não vê problema a utilização da ferramenta para levar mais 645 

informações a todos, entretanto tem que haver programação para não ter choque de horários. 646 

Enfatizou que a ferramenta está à disposição, e quem sabe as entidades de classe possam utilizar 647 

também. 5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, às dezenove horas e treze minutos, o 648 

Presidente declarou encerrada a Sessão Plenária nº 884, realizada através de videoconferência. 649 

Para constar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada e distribuída 650 

aos interessados, conforme previsto pelo regimento interno. 651 

 652 

 653 

 654 

Eng. Agr. ARI GERALDO NEUMANN 
Presidente do Crea-SC 

Eng. Agr. RAFAEL KIENEN CAMARGO 
1º Secretário do Crea-SC 
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