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

 

Aos treze (13) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (2020), às oito horas e quarenta e cinco
minutos (08h45), realizou-se a Reunião Ordinária n.º 005/2020, da Diretoria do CREA-PR, de forma mista:
presencial e via web. 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, os funcionários citados ao longo da presente ata.

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 por unanimidade, a ata da reunião Ordinárias nº 04, realizada em 02 de julho de 2020.

4. Agenda

4.1 do Presidente:

JULHO DE 2020

Dia 02: 08:30 Reunião de Diretoria por Web Conferência.

Dia 03: 09:00 Extra Pauta do Plenário; 14:00 Sessão Plenária por Web Conferência.

Dia 13: 08:30 Reunião com o Ritter e Claudemir.

Dia 14: Reunião do EPEC.

Dia 15: 19:00 Avaliando o Co processamento de Resíduos. E-mail da APEAM. evento será transmitido pelo
canal da APEAM no YouTube e na página do Facebook.



Dia 21: 08:30 Reunião com algumas cooperativas sobre fiscalização responsável técnico em propriedades
rurais; 19:00 Reunião do Colegiado de Inspetores da Regional Guarapuava. Local – web, via aplicativo
Zoom.

Dia 22: 18:30 Reunião das Inspetorias da Regional Cascavel.

Dia 23: 14:00 Reunião da Nova Portaria.

Dia 24: 09:00 Reunião CDER pelo zoom. Presidente Danhoni participou presencialmente

Dia 28: 10:30 Reunião CDER pelo zoom. Presidente Danhoni participou presencialmente; 15:30 Reunião de
assinatura de Contrato com a Ocepar. Vídeo Conferência.

Dia 29/08: 19:00 CDER Regional Guarapuava pelo zoom.

AGOSTO DE 2020

Dia 03: 14:00 Abertura da Reunião do Colégio de Instituições de Ensino por WebConferência.

Dia 04: 08:30 Reunião Ritter, Dalla Vecchia, Sandro e Ritter; 16:30 Pauta do Plenário.

Dia 05: 08:30 Reunião da CEAEST pelo Zoom; 09:00 Reunião do Colégio de Presidentes por
Videoconferência ; 13:30 Reunião da CEEE pelo Zoom.

Dia 06: 08:30 Reunião da CEEQGEM pelo Zoom; 09:00 Reunião do Colégio de Presidentes
Videoconferência; 13:30 Reunião da Agronomia pelo Zoom.

Dia 07: 08:30 Reunião da CEEMM pela plataforma Zoom;  09:00 Reunião do Colégio de Presidentes
Videoconferência; 13:30 Reunião da Civil pelo Zoom.

Dia 10: 16:00 7ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do PRODESU, via videoconferência.

Dia 11: 14:00 Reunião com a Assessoria.

Dia 13: 08:30 Reunião da Diretoria.

4.2 dos Diretores:

Não havia.

5. Informes:

5.1 Proposta do Conselheiro Vidinich feita na Plenária para inclusão de texto na IN 01/2020, que trata das
diretrizes orçamentárias para 2021.

Sugestão do Conselheiro: inclusão do Art. 28-A - O Orçamento de Receitas de Capital deverá contemplar as
estimativas de desembolso estabelecidas com base no Art. 20 para privilegiar alternativas de aplicação de
recursos no longo prazo que rendem taxas melhores.

O Diretor Gerson explicou que a sugestão foi analisada pelos Diretores Financeiros        que consideraram
que o acréscimo do texto proposto pelo Conselheiro na Instrução Normativa 01/2020 seria inócuo, sugerindo
sua rejeição.

O Superintendente Ritter complementou, explicando que a Instrução de Serviço 01/20 diz respeito às
Diretrizes Orçamentárias, e que a proposta do Conselheiro para que as diretrizes estabelecessem aplicações
de longo prazo causariam um engessamento nas aplicações do Conselho, além de não ser necessária. Citou
também que uma das vantagens das aplicações de longo prazo é que, quanto mais tempo o dinheiro ficar
aplicado, menor será a incidência de imposto de renda. Porém, essa situação não se aplica ao Crea, porque
ele não paga imposto de renda. Destacou ainda que a Diretoria pode, eventualmente, decidir fazer uma



aplicação de longo prazo, e que para isso não é necessário que conste esse posicionamento na Instrução de
Serviços das Diretrizes Orçamentárias, por se tratar de uma decisão executiva.

O Conselheiro deverá ser informado desse posicionamento.

5.2 Processo SEI 017.009951/2019-83 Contratação de empresa para inspecionar e elaborar os projetos de
manutenção dos imóveis das inspetorias do Conselho

O Gerente do DESUS Sandro explicou que, de acordo com o indicador nº 16 do Planejamento Estratégico do
Crea-PR, deverá ser criada e implementada uma Política de Manutenção e Conservação dos imóveis
utilizados pelo Conselho. Para tal, está prevista uma licitação para fazer o diagnóstico dos imóveis através de
inspeção predial, e a elaboração de projeto básico e executivo para reforma e ampliação, quando for o caso,
exceto em Maringá, Cascavel e no Edifício Sede, em Curitiba. E que a situação de Pato Branco também está
sendo tratada em separado, devido à implantação de uma nova sede. Informou ainda que o valor máximo da
licitação é de R$ 293.700,00 e que já está previsto no orçamento de 2020.

5.3 Receitas do orçamento 2021

A Gerente do DPLAN Juliane fez uma apresentação, destacando que o assunto retornará posteriormente para
aprovação da Diretoria. No momento, foi trazido somente como informe.

O valor previsto para as receitas em 2021, conforme PPA, é de R$ 103.800.000,00 (cento e três milhões e
oitocentos mil reais).

5.4 Situação financeira das receitas e despesas

Para conhecimento, a Gerente do DPLAN Juliane fez uma apresentação sobre a situação financeira do
Conselho até o final do mês de julho, abrangendo receitas e despesas, em relação aos valores previstos
anteriormente à pandemia.

6. Assuntos para análise:

6.1 Presidência:

6.1.1 S/referência - homologação da Decisão Ad Referendum nº 004/2020 – reuniões deliberativas do Crea-
PR no mês de agosto de 2020

A Diretoria DECIDIU, por unanimidade, homologar a Decisão Ad Referendum da Diretoria nº 004/2020, de
14 de julho de 2020, que determinou que a realização das reuniões das Câmaras, Plenário e Comissões,
previstas para o mês de agosto de 2020, ocorram através de vídeo conferência.

6.1.2 Processo SEI 017.003689/2019-63 Certificação da sede

O Gerente do DESUS Sandro fez uma apresentação para conhecimento da Diretoria, a respeito do que está
previsto no projeto da nova sede em termos de certificação. Apresentou uma tabela comparando as quatro
principais certificações – AQUA, LEED, PROCEL e EDGE, com o que está previsto para a nova sede.
Explicou que a certificação AQUA é a mais completa e que melhor se adapta ao Brasil, porque as
certificações LEED e EDGE são estrangeiras. Destacou que houve a preocupação de que todos os itens que
foram considerados importantes fossem incluídos no projeto da nova sede.

Este trecho da ata deverá ser inserido no processo SEI em referência.

6.2 da Diretoria:

Não havia.

6.3 dos Departamentos:

6.3.1 s/referência – Valores do orçamento segmentado e extra-segmentado para 2021



A Gerente do PLAN Juliane fez uma apresentação e a Diretoria DECIDIU, por unanimidade, aprovar os
valores propostos para os orçamentos segmentado e extra segmentado 2021 das Câmaras Especializadas,
Diretoria e Presidência. Destacou-se que os valores do orçamento extra segmentado são iguais aos do
orçamento segmentado.

A planilha foi anexada à essa Decisão.

6.3.2 Protocolo virtual 200577/2020 – Calendário das reuniões do Crea-PR em 2021

O Superintendente Ritter apresentou uma proposta de calendário das reuniões em 2021, e a Diretoria
DECIDIU, por unanimidade, aprovar o calendário 2021 do Crea-PR conforme planilha que foi anexada à
essa Decisão.

6.3.3  Protocolo SEI 199490/2020 – Associação Profissional dos Geógrafos do Estado do Paraná –
APROGEO – proposta de convênio de parceria para realização de eventos no formato FEEd – Fiscalização,
Ética e Educação 

O Superintendente Ritter explicou e a Diretoria DECIDIU, por unanimidade, aprovar a proposta de parceria
sugerida pela APROGEO, para desenvolvimento de trabalho conjunto para realização de programa e/ou
metodologia de evento inovador denominador “FEEd – Fiscalização, Ética e Educação”.

6.3.4 Processo SEI 017.004471/2020-60 – Proposta de Projeto de Estruturação de Home Office no Crea-PR

O Superintendente Ritter apresentou o assunto e a Diretoria DECIDIU, por unanimidade, aprovar a proposta
de ”Projeto de Estruturação de Home Office no Crea-PR”, caracterizado como projeto de grande porte,
conforme o Formulário de Proposta de Projeto-FPP apresentado.

6.3.5 Processo SEI 017.004222/2020-74 – Adequação do Crea-PR à Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais – LGPD

O Superintendente Ritter explicou a legislação e a Diretoria DECIDIU, por unanimidade, aprovar a proposta
de ”Projeto de Adequação do Crea PR à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais – LGPD”, caracterizado como projeto de grande porte, conforme Formulário de Proposta de
Projeto-FPP apresentado.

6.3.6 Sugestão de Portarias sobre medidas de contingência referentes ao  COVID 19

O Gerente do DECOP explicou os desdobramentos relativos à Portaria 119/2020 do Crea-PR, abrangendo
medidas de contingência sugeridas pelo Comitê de Crise, que estão previstas em duas minutas de Portarias
elaboradas pelo Comitê. O Superintendente complementou que a maior preocupação é que não haja
contaminação no ambiente de trabalho.

6.3.6.1 Protocolo 01/2020-GABCRISE - Afastamento de empregados e higienização das instalações devido à
Covid

A Diretoria DECIDIU, por unanimidade, aprovar o teor do Protocolo 01/2020-GABCRISE, que dispõe sobre
“Orientações para afastamento de empregados e higienização das instalações”.

6.3.6.2    Protocolo 02/2020-GABCRISE  - Programa de testes COVID 19

A Diretoria DECIDIU, por maioria, rejeitar o “Programa de rotina de Testes de COVID 19”, proposto pelo
Gabinete de Crise conforme Protocolo 02/2020-GABCRISE.  Primeiramente, deverá ser feito um
levantamento para identificar quais funcionários estão mais sujeitos à contaminação, além daqueles que já
pertencem ao grupo de risco. O levantamento citado servirá de subsídio para a tomada de decisão futura
quanto à definição de um programa de testes para a COVID 19.

Votou contrariamente, o Diretor 2º Financeiro Eng. Eletr. Gilson Branco Garcia.

Os assuntos referentes aos itens 6.3.7 a 6.3.11 a seguir foram apresentados pelo Gerente do DRI Claudemir.



6.3.7   Processo SEI 2020/6-000203-0 - Solicitação de posicionamento quanto à abertura de Edital de
Chamamento Público para execução de parcerias com as Entidades de Classe no exercício de 2021

A Diretoria analisando o assunto DECIDIU, por unanimidade, autorizar a abertura de processo com estudo
de viabilidade orçamentária, jurídica e contábil para a elaboração de proposta de Edital de Chamamento
Público para a captação de propostas para execução no período de janeiro a dezembro de 2021 de acordo
com as Leis Federais 13.019/2014, 13.204/2015 e Resoluções 1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea.

6.3.8 Processo SEI 2020/6-000206-3 – Empresa BIT2D TECNOLOGIA LTDA ME – solicitação de
reconsideração de indeferimento de pedido de  Convênio Institucional para divulgação de cursos

A Diretoria analisando o assunto DECIDIU, por unanimidade, ratificar o indeferimento do pedido de
convênio institucional para divulgação de cursos, formulado pela empresa BIT2D Tecnologia Ltda., por não
se enquadrar no previsto no parágrafo 3º do Art. 1º do “Regulamento de Divulgações do Crea-PR”.

6.3.9 Processo SEI 017.004490/2020-96 – CDER - Proposta de Cancelamento da realização presencial do 6ª
Seminário ProEC, previsto para ocorrer em Londrina, no mês de outubro

A Diretoria analisou o assunto e DECIDIU, por unanimidade, aprovar a proposta do Colégio de Entidades de
Classe Estadual do Crea-PR de cancelamento da realização presencial do 6ª Seminário ProEC, que estava
previsto para ocorrer em Londrina, no próximo mês de outubro.

6.3.10 Processo SEI 017.004491/2020-31 – proposta conjunta dos colegiados de Entidades de Classe,
Instituições de Ensino, Inspetores, CreaJr com participação das coordenações da CEAP e da Comissão de
Coordenadores para criação e implantação da 1ª Semana Paranaense de Engenharia, Agronomia e
Geociências – 1ª SEPEAG / Digital do Crea-PR

A Diretoria DECIDIU, por unanimidade, aprovar a realização da 1ª. SEPEAG – Semana Paranaense de
Engenharia, Agronomia e Geociências, na modalidade digital, com o respectivo remanejamento do
orçamento previsto para o EPEC e Fórum de Inspetores, excepcionalmente em 2020, para despesas que
ocorrerão em virtude da alteração da modalidade de evento.

6.3.11 Processo SEI 017.004489/2020-61 – proposta conjunta do Colégio de Entidades de Classe Estadual,
Colégio de Inspetores, Colégio de Instituições de Ensino e Comissão Acadêmica Estadual sugerindo o
cancelamento da realização do 46º EPEC e Fórum de Inspetores na modalidade presencial

Ao analisar o assunto, a Diretoria DECIDIU, por unanimidade, aprovar a sugestão para o cancelamento da
realização do 46º EPEC e Fórum de Inspetores na modalidade presencial, incluindo-os numa modelagem
digital para o exercício 2020.

6.3.12 S/referência – aumento da verba publicitária para a realização das campanhas do Dia do Engenheiro
Agrônomo e Dia do Engenheiro

A Assessora de Comunicação Patricia apresentou o assunto e a Diretoria DECIDIU, por maioria, aprovar a
suplementação de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada uma das campanhas do “Dia do Agrônomo”
e do “Dia do Engenheiro” respectivamente, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), cabendo à Assessoria
de Comunicação fazer um levantamento das atividades que poderão ser contempladas com o novo valor
aprovado.

Votaram contrariamente, os Diretores: 1º Administrativo Eng. Civil José Carlos Dias Lopes da Conceição; 2º
Secretário Eng. Mec. Carlos Alberto Bueno Rego e 2º Financeiro Eng. Eletr. Gilson Branco Garcia.

6.4 das Regionais:

Não havia.

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



6.5.1 Protocolo 182094/2020 – Comissão de Acessibilidade – solicitação para que o VI Seminário de
Acessibilidade seja incluído no calendário de eventos do Crea-PR em 2021

A Diretoria analisou a solicitação e DECIDIU, por unanimidade, aprovar a inclusão do VI Seminário
Internacional de Acessibilidade no calendário de eventos do Crea-PR em 2021.

6.5.2 Processo SEI 017.001931/2020-06 - Comissão de Renovação do Terço – CRT – aumento de 08 (oito)
Conselheiros em 2021 x adesão ao auxílio financeiro disponibilizado pelo CONFEA

O Superintendente Ritter explicou o assunto e a Diretoria DECIDIU, por maioria de votos, sugerir ao
Plenário que o aumento da quantidade de novos Conselheiros para a composição do Plenário 2021 deve ser
limitado a 8 (oito) novos Conselheiros.

Votaram contrariamente, os Diretores: 1º Administrativo Eng. Civil José Carlos Dias Lopes da Conceição; 3º
Secretário Eng. Civ. Rafael Fontes Moretto, e o 1º Financeiro Eng. Civ. Gerson Luiz Carneiro.

6.6 das Regionais:

Não havia.

6.7 Representações do Crea-PR:

Não havia.

6.8 Outros assuntos:

Não havia.

6.9 Assuntos pendentes:

Não havia.

7. Pronunciamentos:

O Presidente em Exercício Danhoni agradeceu a participação de todos.

 

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos da presente reunião foram encerrados às 12h30 (doze horas e trinta
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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