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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 007/2020, DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ.

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

Aos dez (10) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte (2020), às quatorze horas e dez minutos
(14h10), realizou-se a Reunião Ordinária n.º 007/2020, da Diretoria do CREA-PR, de forma mista:
presencial e via web. A reunião foi presidida pelo Presidente Eng. Civ. Ricardo Rocha de Oliveira, com a
participação dos seguintes Diretores: Vice-Presidente Eng. Agr. Osvaldo Danhoni, 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 Ricardo agradeceu a todos o empenho e o trabalho realizado em 2020.

2. Justificativas:

O quórum estava completo.

3. Aprovação de atas:

Foi aprovada por unanimidade a ata da Reunião Extraordinária nº 10, de 18 de novembro de 2020.

4. Agenda

4.1 do Presidente:

NOVEMBRO DE 2020:

Dia 19: 08:00 “tô sabendo”; 11:30 Marcelo Lubas; 14:00 Apresentação da agência de mídia-digital com o
resultado de outubro; 16:00 Reunião do Comitê Mulheres.

Dia 20: 15:00 Reunião com o Presidente da Coprossel.

Dia 24: 14:00 Reunião do CECON; 15:30 Treinamento de Oratória para atendimento à imprensa.

Dia 25: 14:00 Abertura oficial do X COBRADAN – Congresso Brasileiro de Defensivos Agrícolas Naturais.



Dia 26: 09:30 Abertura do III Encontro Sul Brasileiro de Engenharia Ambiental e Sanitária; 16:30 Entrevista
com o Sinduscon Oeste.

Dia 27: 09:00 Reunião do CDER; 10:00 Palestra do Presidente Ricardo no III Encontro Sul Brasileiro de
Engenharia Ambiental e Sanitária. Tema: Nova Resolução do Crea - Impacto no EAD/semipresencial; 14:20
Reunião com Euclésio e Gilmar de Lima; 15:00 Reunião Prodesu.

Dia 30: 11:30  Reunião do Colégio de Presidentes, em Brasília.

DEZEMBRO DE 2020:

Dia 01: 09:00 Reunião do Colégio de Presidentes.

Dia 02: 09:00 Reunião do Colégio de Presidentes; 14:00 ENIC virtual

Dia 03: 09:00 Reunião do Colégio de Presidentes; 09:00 ENIC virtual

Dia 04: 09:00 Reunião do Prodesu; 15:00 Carteira Digital-PROID Identidade Digital para Profissionais do
Crea-PR; 19:30 Live da Faculdade Mater Dei.

Dia 08: 13:30 Reunião Extraordinária do Plenário.

Dia 09: 08:00 “Tô Sabendo”; 08:30 Reunião da Comissão de Coordenadores; 15:00 Reunião do Comitê de
Governança Digital; 19:00 Reunião de Governança de Pato Branco

Dia 10: 14:00 Reunião da Diretoria.

4.2 dos Diretores:

4.2.1 Diretor Rafael:

04/12 19:30 Live da Faculdade Mater Dei

5. Informes:

5.1 Processo SEI 017.003538/2020-49 – Portaria nº 223/2020:  Determina medidas de contingência a
serem adotadas no Crea-PR visando reduzir os riscos de contaminação com o novo coronavírus (Covid-19) e
Portaria nº 229/2020 – Determina medidas adicionais e temporárias a serem adotadas no Crea-PR visando
reduzir os riscos de contaminação com o novo coronavírus (Covid-19), em razão do contido no Decreto
6.294/2020 do Governo do Estado do Paraná

O Presidente Ricardo comentou o teor das Portarias.

5.2 Assuntos relacionados ao Coronavírus

O Gerente do DECOP Ricardo Bittencourt apresentou para a Diretoria, o número de atendimentos
presenciais realizados em cada uma das Regionais do Crea-PR, e os resultados dos testes de Covid feitos até
o mês de novembro.

5.3 Processo SEI 017.004491/2020-31 – Resultados da 1ª SEPEAG Digital realizada no período de 9 a 13
de novembro de 2020

O Gerente do DRI Claudemir e a funcionária Luciane, do Setor de Eventos, apresentaram os resultados
alcançados na 1ª SEPEAG, detalhando a quantidade de inscritos, locais de origem, participantes em cada
palestra e números da mídia.

Na oportunidade, o Presidente Ricardo parabenizou aos organizadores do evento.

5.4 Trabalho realizado pela Comunicação do Crea-PR



A Assessora de Comunicação Patricia mostrou o número de acessos em notícias do Conselho sobre a Covid
e as inserções que ocorreram na mídia no mês de novembro.

5.5 Campanha do Dia do Engenheiro

A Assessora de Comunicação Patricia mostrou o vídeo da campanha do Dia do Engenheiro.

O Diretor Marco Antonio sugeriu a criação de uma data comemorativa unificada para Engenheiros,
Agrônomos e profissionais das Geociências.

5.6 Situação financeira das receitas e despesas

A Gerente do DPLAN Juliane atualizou as informações sobre a situação financeira do Conselho até o final
do mês de novembro, abrangendo receitas e despesas.

5.7 Colégio de Presidentes

O Presidente Ricardo destacou que houve a eleição do Diretor Financeiro da Mútua, que o protocolo da
Covid foi observado, e que no CP foi assinado um novo convênio com a ABTN.

5.8 Plenária com posse e resultado das eleições

O Presidente citou que na Plenária do próximo dia serão apresentados os resultados das eleições, e que
haverá a posse administrativa somente, porque no momento não é possível realizar nenhuma cerimônia
festiva.

5.9 Agenda Parlamentar

O Presidente citou que o balanço das atividades em 2020 foi muito positivo, e disse que pretende dar
continuidade à agenda em 2021.

5.10 Planejamento Estratégico

O Presidente informou que está sendo reformatado o Planejamento Estratégico até março do próximo ano, e
que esse trabalho deverá contar com a participação de todos os grupos que usualmente auxiliam, tal como o
CDER, as Câmaras Especializadas, etc.

6. Assuntos para análise:

6.1 Presidência:

6.1.1 Processo SEI 017.005049/2020-21 - homologação da Decisão Ad Referendum nº 014/2020 –
mudança de data da Reunião Ordinária da CEEQGEM em dezembro

A Diretoria DECIDIU, por unanimidade, homologar a Decisão Ad Referendum da Diretoria nº 014/2020,
de 26 de novembro de 2020, que aprovou a alteração da data da reunião on line Ordinária da CEEQGEM,
prevista para o dia 03 de dezembro de 2020, para o dia 10 de dezembro de 2020, no período da tarde, entre
14h e 18h.

6.2 da Diretoria:

Não havia.

6.3 dos Departamentos:

O Superintendente Ritter apresentou os assuntos 6.3.1 a 6.3.3.

6.3.1 Processo SEI 017.003238/2020-60 – Parecer Conclusivo de Acidente - funcionário Eduardo Horugel



A Diretoria DECIDIU, por unanimidade, aprovar o Parecer Conclusivo de Acidente-PCA emanado pela
Comissão de Análise de Acidentes-CAA e ratificado pelo Superintendente, que adota os seguintes
encaminhamentos:

1 – Reconhecer a inexistência de quaisquer responsabilidades do funcionário Eduardo Horugel pelo acidente
ocorrido, tendo em vista que o mesmo não concorreu, seja de forma dolosa ou culposa, para a ocorrência do
sinistro;

2 - Reconhecer que o acidente teve como causa principal a conduta imprudente do motorista da motocicleta,
Sr. DONIZETE ALVES SOARES, que assim agindo, atraiu a responsabilidade objetiva quanto ao dever de
ressarcimento dos danos causados ao Crea-PR.

3 - Determinar a adoção de todos os procedimentos aplicáveis, inclusive judiciais, se assim se fizer
necessário, para a obtenção junto ao terceiro responsável Sr. DONIZETE ALVES SOARES, do
ressarcimento dos custos do acidente, que consistem nos custos relativos a franquia do seguro no valor de R$
800,00(oitocentos reais), tudo em conformidade ao disposto nos art. 186 1e 927 2, do Código Civil.

6.3.2 Processo SEI 017.014161/2019-10 - Parecer Conclusivo de Acidente - funcionário João Rene de
Freitas Marques

A Diretoria DECIDIU, por unanimidade, aprovar o Parecer Conclusivo de Acidente-PCA emanado pela
Comissão de Análise de Acidentes-CAA e ratificado pelo Superintendente, que adota os seguintes
encaminhamentos:

1 – Reconhecer a inexistência de quaisquer responsabilidades do funcionário João Rene de Freitas Marques,
matrícula 1136 pelo acidente ocorrido, tendo em vista que o mesmo não concorreu, seja dolosa ou
culposamente, para a ocorrência do sinistro;

2 - Reconhecer que o acidente teve como causa principal a condução imprudente do terceiro envolvido e que
resultou em colisão traseira no veículo do Crea-PR , que assim agindo, atraiu a responsabilidade objetiva
quanto ao dever de ressarcimento dos danos causados ao Crea-PR.

3 - Que frente a inexistência de outros encaminhamentos ou providencias que se façam necessários, uma vez
que todos os danos causados ao patrimônio do conselho foram devidamente arcados pela parte responsável
pelo acidente, seja determinado o arquivamento do processo sem outros desdobramentos.

6.3.3 Processo SEI 017.003388/2020-73 - Parecer Conclusivo de Acidente - funcionário Eden Nereu
Numao Penitente

A Diretoria DECIDIU, por unanimidade, aprovar o Parecer Conclusivo de Acidente-PCA emanado pela
Comissão de Análise de Acidentes-CAA e ratificado pelo Superintendente, que adota os seguintes
encaminhamentos:

1 – Reconhecer a inexistência de quaisquer responsabilidades do funcionário Eden Nereu Numao Penitente,
matrícula 1609, pelo acidente ocorrido, tendo em vista que o funcionário não concorreu, seja dolosa ou
culposamente, para a ocorrência do sinistro;

2 - Determinar o arquivamento do feito, sem imputação de responsabilidade ao envolvido.

6.3.4 Processo SEI 017.005112/2020-20 - revisão do Regulamento para indicação dos melhores trabalhos
de conclusão de curso pelo Crea-PR

O Gerente do DRI Claudemir apresentou o assunto e a Diretoria DECIDIU, por unanimidade, aprovar as
seguintes propostas feitas para a revisão do regulamento dos Trabalhos de Conclusão de Curso:

- Inclusão de parágrafo único no Art. 3º, para considerar os estabelecimentos de modelos para os TCCs a
serem indicados, de acordo com o seu formato (monografia ou artigo);

- Alteração do Art. 5º, para ampliar o limite de TCCs indicados por cada curso;



- Alteração do Art. 6º, para considerar a necessidade de conformidade com os modelos estabelecidos
(atendimento ao parágrafo único no Art. 3º);

- Alteração do Art. 18, para considerar a exposição dos TCCs classificados em primeiro lugar, no Fórum de
Docentes e Discentes, como uma possibilidade e não uma obrigatoriedade.

6.3.5 Processo SEI 017.004709/2020-57 – alteração do calendário de eventos do Crea-PR ano de 2021

A funcionária Luciane, do Setor de Eventos, comentou sobre algumas alterações e cancelamento de eventos
que deverão ocorrer ao longo de 2021.

O Presidente Ricardo destacou que, provavelmente, não ocorrerão eventos presenciais no primeiro semestre
de 2021.

A Diretoria analisou o assunto e DECIDIU, por unanimidade, aprovar as sugestões apresentadas para
alteração do calendário de eventos 2021, conforme documento 0376481 do processo SEI.

6.4 das Regionais:

Não havia.

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

6.5.1 Processo SEI 017.004992/2020-17 – realização de reunião presencial do Colégio Estadual de
Inspetores - CDIN Estadual, no dia 14 de dezembro de 2020, às 19:00h

A Diretoria DECIDIU, por unanimidade:

1.      Indeferir a realização da reunião presencial solicitada pelo CDIN no dia 14 de dezembro de 2020, às
19:00 horas, considerando as limitações impostas pelas condições sanitárias estabelecidas no Decreto
Estadual e Municipal vigentes, em razão da pandemia do Coronavírus;

2.      Informar o CDIN, que reuniões on line estão previamente autorizadas pela Diretoria, desde que
compatibilizadas com o calendário já existente, bem como com as condições estabelecidas por Portarias do
Crea-PR para a eventual participação de funcionários.

6.5.2 Processo SEI 017.004995/2020-51 – Solicitação da CEEC para:

- realização de reunião presencial da CEEC nos dias 14 e 15 de dezembro de 2020, e reunião do CETCAO,
no dia 16 de dezembro de 2020, das 9h às 18h, em Curitiba-PR;

- que sejam tomadas todas as medidas necessárias em relação ao protocolo de segurança da COVID-19;

- que o local a ser designado para a reunião tenha todas as condições necessárias para a operacionalização da
reunião (sonorização, gravação, etc);

A Diretoria DECIDIU, por unanimidade:

1.      Indeferir a realização da reunião presencial solicitada pela CEEC nos dias 14 e 15 de dezembro de
2020, e reunião do CETCAO, no dia 16 de dezembro, considerando as limitações impostas pelas condições
sanitárias estabelecidas no Decreto Estadual e Municipal vigentes, em razão da pandemia do Coronavírus;

2.      Informar a CEEC, que reuniões on line estão previamente autorizadas pela Diretoria, desde que
compatibilizadas com o calendário já existente, bem como com as condições estabelecidas por Portarias do
Crea-PR para a eventual participação de funcionários.

6.5.3 S/referência – realização de ‘live’ do Comitê Mulheres no dia 14 de dezembro de 2020, às 20:00h

A Diretoria DECIDIU, por unanimidade, aprovar a realização de uma ‘live’ do Comitê Mulheres no dia 14
de dezembro de 2020, com início às 20:00 horas, denominado “O protagonismo das profissionais no Crea-



PR 2021”.

6.5.4 Processo SEI 017.005110/2020-31 – CEEE – solicita a realização de duas reuniões ordinárias
adicionais em 2021

A Diretoria DECIDIU, por unanimidade, aprovar a realização de duas Reuniões Ordinárias adicionais da
CEEE em 2021, conforme Recomendação da Controladoria nº 60/20, nos meses de julho - em sede de
Regional a ser definida - e em novembro, no mesmo local onde for realizado o EPEC.

6.6 Representações do Crea-PR:

Não havia.

6.7 Outros assuntos:

Não havia.

6.8 Assuntos pendentes:

Não havia.

7. Pronunciamentos:

O Diretor Gilson aproveitou a oportunidade para se despedir de todos os Diretores, considerando que seu
mandato se encerra, e agradeceu ao Presidente Ricardo pelo convite para participar da Diretoria. Além disso,
elogiou o trabalho realizado pelo Superintendente Ritter e por todo o corpo funcional.

O Diretor Marco Antonio agradeceu ao Diretor Gilson e a todos os Diretores pela convivência e parabenizou
a todos pelo trabalho realizado.

O Diretor Carlos Alberto se colocou à disposição e desejou um ótimo final de ano.

O Diretor José Carlos destacou a oportunidade de conviver com todos os Diretores e elogiou a equipe e o
trabalho realizado pelo Diretor Danhoni.

O Diretor Gerson citou que está saindo da Diretoria depois de dois anos de trabalho e que gostou muito da
amizade e parceria que todos demonstraram. Deixou uma mensagem de otimismo e desejou um Feliz Natal e
próspero Ano Novo.

A Diretoria Adriana agradeceu ao Presidente Ricardo pela deferência ao convidá-la para participar da
Diretoria, e também às funcionárias Vivian, Andréa, Juliane e Ana Barni, que sempre a ajudaram no que
precisou.

O Diretor Rafael agradeceu a todos os demais Diretores e ao Presidente, que sempre o apoiaram, e aos
funcionários que o auxiliaram.

O Diretor Danhoni agradeceu ao Presidente pelo convite feito para que assumisse a presidência do Crea-PR
por três meses, que se transformaram em sete meses, durante o período eleitoral. Destacou que aprendeu
muito nesse intervalo, que sempre contou com o apoio de todos os Diretores, e que o conselho está no
caminho certo. Agradeceu a todo o corpo funcional do Crea-PR pelo apoio e desejou felizes festas.

O Presidente Ricardo agradeceu imensamente à Diretoria, ao Diretor Danhoni em especial, por ter ficado na
presidência durante o período em que esteve licenciado. Citou que foi um ano difícil e que vai ser lembrado
por muito tempo, mas o Crea soube superar as dificuldades. Agradeceu em especial o trabalho realizado pela
funcionária Andréa, Secretária da Presidência.

A Assessora Vivian destacou, em nome dos funcionários, o respeito e o apoio do Conselho nessa época tão
difícil, e agradeceu em especial à Diretoria, pelo cuidado com o corpo funcional. Desejou a todos um Feliz
Natal e um ótimo 2021.



 

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos da presente reunião foram encerrados às 17h30 (dezessete 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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