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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 005/2020, DA DIRETORIA DO CONSELHO
REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------

Aos dois (02) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte (2020), às oito horas e trinta minutos (08h30),
na sala virtual de reuniões do Crea-PR na plataforma Zoom, realizou-se a Reunião Extraordinária n.º
005/2020, da Diretoria do CREA-PR. A reunião foi presidida pelo Presidente em Exercício Eng. Agr.
Osvaldo Danhoni, com a participação dos seguintes Diretores: 1º Administrativo Eng. Civ. José Carlos Dias
Lopes da Conceição; 2º Administrativo Eng. Eletric. Marco Antonio Ferreira Finocchio; 1ª Secretária Eng.
Agr. Adriana Baumel; 2º Secretário Eng. Mec. Carlos Alberto Bueno Rego; 3º Secretário Eng. Civ. Rafael
Fontes Moretto; 1º Financeiro Eng. Civ. Gerson Luiz Carneiro e 2º Financeiro Eng. Eletric. Gilson Branco
Garcia, além da Eng. Civ. Vivian Curial Baêta de Faria, assessora da presidência e da diretoria.

Participaram também da reunião, o Superintendente Eng. Agr. Celso Roberto Ritter, a Gerente do DTI
Tatiana Breda Ferreira e a Gerente do DPLAN Juliane Marafon.

1. Palavra do Presidente:

O Presidente em Exercício Osvaldo Danhoni agradeceu a participação de todos os Diretores. 2.
Justificativas:

O quórum estava completo.

3. Aprovação de atas:

Foi aprovada a ata da reunião Ordinária nº 03, realizada em 18 de maio de 2020, por unanimidade.

4. Agenda

4.1 do Presidente:

14/maio: reunião do Colégio de Presidentes e da Inspetoria de Ponta Grossa

21/maio: reunião com inspetores de Apucarana

28/maio: reunião do CDER Estadual e da Inspetoria de Pato Branco

4.2 dos Diretores:

Diretor José Carlos:

27/maio: reunião do IEP na plataforma Zoom sobre motivação



Diretor Marco Antonio:

Reunião de Inspetores em Cornélio e Bandeirantes

Diretor Rafael:

28/maio: reunião do CDER Estadual e da Inspetoria de Pato Branco

5. Assuntos para análise:

5.1 Presidência:

Não havia.

5.2 da Diretoria:

Não havia.

5.3 dos Departamentos

5.3.1 Pesquisa realizada junto aos Conselheiros sobre a realização de reuniões virtuais

Os resultados foram apresentados pelo Superintendente Ritter, para  conhecimento da Diretoria.

5.3.2 Alteração da data das reuniões de Plenário e Câmaras

A Diretoria debateu o assunto e, tomando por base os resultados da pesquisa realizada junto aos Conselheiros
e informações gerais sobre a pandemia, DECIDIU, por unanimidade, aprovar a alteração das datas das
próximas reuniões do Conselho, devendo ser realizadas conforme segue:

- dias 22 e 23 de junho de 2020 – Comissões

- dias 24 a 26 de junho de 2020 – Câmaras

- dia 02 de julho de 2020, às 08:30 horas  – Diretoria

- dia 03 de julho de 2020, às 14:00 horas – Plenária.

5.3.3 Instrução Normativa de Diretrizes Orçamentárias 2021

O Superintende Ritter explicou o assunto e a minuta foi apresentada pela Gerente do DPLAN Juliane. Após
sugestões de alterações, a Diretoria DECIDIU, por unanimidade, aprovar o teor da Instrução Normativa nº
01/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução do Orçamento do exercício financeiro
de 2021 do Crea-PR, conforme texto final que foi anexado à Decisão de Diretoria nº 65/2020.

5.3.4 Necessidade de adequação das despesas orçamentárias do exercício 2020

A Gerente do DPLAN Juliane fez uma apresentação sobre o assunto, destacando que é necessário fazer uma
adequação no orçamento em função da redução de receita devido ao COVID 19.

A Diretoria analisou os dados e, considerando a atual situação criada pela pandemia do COVID-19 e a
consequente queda de receita inicialmente prevista no orçamento do exercício de 2020, e os dispositivos
previstos na Instrução Normativa 01/2019 que “dispõe sobre as  diretrizes para elaboração e execução do
orçamento do exercício financeiro de 2020”, em especial o previsto em seu Art. 19, DECIDIU, por
unanimidade, aprovar as seguintes ações:

1.         Racionalização de despesas:

Determinar a todas as áreas do Conselho que posterguem as compras e contratações não prioritárias para o
exercício de 2021, com a consequente previsão de despesas no orçamento daquele exercício.



2.         Eventos (realização e participação):

Cancelar a realização dos seguintes eventos previstos no calendário de 2020: Encontro de Líderes, Evento do
Comitê Mulheres, Fórum de Docentes, Semana de Ética, Seminário de Fiscalização e Encontro de
Funcionários, com a devida comunicação às áreas envolvidas.

Reduzir em 25% o orçamento de 2020 para os seguintes eventos: EPEC, Fórum de Inspetores e SOEA.

3.         Despesas com publicidade e propaganda:

Determinar a limitação do gasto com publicidade e propaganda em 2020, ao valor de R$ 1.000.000,00 (um
milhão), com a devida comunicação à Assessoria de Comunicação Social para observância dessa limitação.

4.         Repasse de subvenções sociais:

Cancelar a realização de patrocínios, nos valores previstos no orçamento de 2020, dando ciência ao DRI.

5.         Investimentos:

Cancelar a aquisição de solução de videoconferência prevista no orçamento de 2020, dando ciência ao DTI;

Cancelar a aquisição de 2 (dois) sistemas de processamento de dados previstos no orçamento de 2020, dando
ciência ao DRI.

O Presidente parabenizou o corpo funcional pelo trabalho realizado e pelo apoio buscando reduzir as
despesas.

5.3.5 Processo SEI 2020/6-000002-3 Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais do Crea
dos Estados de Santa Catarina e Paraná CredCrea – Convênio de Cessão de Uso de espaço físico da Regional
Curitiba

O teor foi apresentado pelo Gerente do DRI Claudemir e a Diretoria DECIDIU, por unanimidade, aprovar a
realização de um convênio institucional com a Cooperativa CredCrea, para cessão de uso de espaço físico na
Regional Curitiba para instalação de uma sala de negócios. A contrapartida prevê a prestação do serviço de
digitalização e implantação de Gestão Eletrônica de Documentos – GED, para 2.200 (duas mil e duzentas)
caixas de Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs, mais o custo mensal de armazenagem dessas em
local externo apropriado, bem como a viabilização de um espaço para convivência dos funcionários, pelo
período de vigência do convênio, previsto para 5 (cinco) anos.

5.4 das Câmaras, Comissões, Comitês e Grupos de Trabalho:

5.4.1 s/referência - Comissão de Ética Profissional – CEP – solicitação para realização de reunião presencial

A Diretoria DECIDIU, por unanimidade, aprovar a realização de uma reunião no mês de junho de 2020, caso
a CEP queira realizar uma reunião, através da sala virtual de reuniões do Crea-PR na plataforma Zoom.

5.5 das Regionais:

Não havia.

5.6 Representações do Crea-PR:

Não havia.

5.7 Outros assuntos:

Não havia.

5.8 Assuntos pendentes:



Não havia.

6. Pronunciamentos:

O Diretor José Carlos destacou que não há previsão de duração da pandemia e que é preciso manter a
esperança e adotar serenidade nas decisões.

A Diretora Adriana solicitou que a pesquisa feita junto aos conselheiros seja divulgada para conhecimento de
todos.

O Diretor Rafael pontuou que não se pode ceder às pressões externas e que as decisões devem ser
equilibradas.

O Diretor Gilson citou a legislação sobre “estado de calamidade pública” e ressaltou que qualquer
posicionamento do Conselho deve levar em conta a opinião das autoridades sanitárias.

O Presidente em Exercício Danhoni agradeceu a todos em relação às importantes decisões que foram
tomadas na reunião, destacando que a Diretoria está cuidando da saúde e do orçamento do Crea-PR com
muito equilíbrio, e que alguns Crea’s estão em grandes dificuldades. Citou que o Crea-PR voltará aos poucos
à normalidade, mas com muita responsabilidade.

 

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos da presente reunião foram encerrados às 11h05 (onze horas e cinco
minutos), sendo determinada a lavratura da presente Ata, a qual, depois de lida e achada conforme, será
assinada por todos os Diretores participantes desta Reunião de Diretoria do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Paraná.
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