




Introdução

O CREA-SC apresenta o balanço da gestão 2006/2008, um documento com as conquistas

d e

muito trabalho e envolvimento, onde a dedicação e a persistência superaram grandes desa-

fios e o Conselho teve a oportunidade ímpar de crescer após projetar-se em diversas metas.

A Instituição obteve uma significativa gama de resultados positivos, principalmente na área de serviços

prestados e consolidação de uma nova cultura administrativa, onde toda ação é fruto de muito planeja-

mento.

Cada resultado atende a uma meta de gestão, reforçando o comprometimento da presidência e

diretorias nestes três anos, que primaram pela transparência e a ética em todas as suas ações,  atenden-

do sempre a rígida legislação a que está sujeita  uma  autarquia federal.

Após 50 anos de atuação e muitos marcos o CREA-SC segue em frente, rumo ao centenário, expan-

são e modernização, atuando sempre para fortalecer sua imagem e credibilidade junto à sociedade,

através de ações concretas na orientação, fiscalização, valorização e aperfeiçoamento dos profissionais.





Missão

Objetivos Estratégicos

Visão

Atuar com eficácia na orientação, fiscalização, valorização e aperfeiçoamento

do exercício profissional, promovendo a melhoria da segurança e qualidade de

vida da sociedade.

Ser reconhecido pela sociedade e pelos profissionais como instituição refe-

rência por sua eficácia, integridade e credibilidade.

Implementar no CREA-SC um eficiente sistema de gestão

Consolidar um programa de aperfeiçoamento e valorização profissional

Fortalecer o relacionamento do CREA-SC com a sociedade

Tornar a fiscalização do CREA-SC padrão de excelência no Brasil

Fortalecer a interiorização aproximando os profissionais e

descentralizando os serviços
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Mensagem do Presidente
Prezados(as) Profissionais,

É muito gratificante apresentar um relatório que nos possibilita demonstrar um balanço
altamente positivo dos resultados alcançados na gestão 2006/2008, tendo como aval a
preferência de 78% dos profissionais que respaldaram a nossa administração, nos reele-

gendo para mais um grande desafio: a gestão 2009/2011.
Aproveito a oportunidade para agradecer o trabalho dos nossos funcionários, diretoria,

conselheiros, diretores regionais e inspetores das 28 inspetorias e escritórios do estado que
colaboraram com as ações implementadas, além do apoio e a compreensão dos profissionais,
entidades de classe, instituições de ensino e empresas do setor tecnológico.

Entre os avanços mais significativos, destaco a implantação do Planejamento Estratégico em
todas as instâncias do Conselho, alicerçado na missão, visão e objetivos estratégicos definidos
e em metas estabelecidas pela presidência, diretoria, conselheiros e diretores regionais, com a
participação dos funcionários.

Ressaltamos que hoje todas as atividades executadas no CREA-SC estão dentro da me-
todologia deste projeto, implantado com o assessoramento dos consultores do INDG -
Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Gerencial e coordenado pela Assessoria de
Planejamento e Gestão, criada em 2007.

Mudamos a cultura e a filosofia de trabalho, perseguindo a redução de custos, a melhoria
dos controles financeiros e operacionais, a padronização de rotinas e do atendimento, bus-

cando sempre a qualidade dos serviços prestados, além de um CREA mais ágil, presente e
participativo.

O projeto da Fiscalização Avançada/Inteligente, que emprega a tecnologia dos apa-
relhos PDA com GPS, foi implantado como piloto nas Inspetorias de Florianópolis
e Chapecó e terá este ano a implementação em todo o estado, assim como o
planejamento estratégico regionalizado da fiscalização.

 Tornar a fiscalização do CREA padrão de excelência no país é o compromisso
número um para a gestão 2009/2011. Primaremos por uma fiscalização preventi-
va, educativa, orientativa e mais abrangente, inclusive com a ampliação do quadro
de fiscais, dando continuidade e aperfeiçoando a política da gestão 2006/2008.

Os avanços no setor de informática também foram significativos, com investi-
mentos e melhorias principalmente no aparelhamento das 28 inspetorias e es-
critórios regionais no estado. Foram implantados novos serviços on-line que



tem facilitado a vida dos usuários do CREA-SC, reduzindo tempo, diminuindo custo e ampli-
ando a segurança.

As ARTs eletrônicas atingiram a meta de 74,5% do total anotado, registrando durante o ano
de 2008, do total de 247 mil documentos, 156.476 via CreaNet. Este grande trabalho repre-
sentou um salto de qualidade e vamos perseguir seu aperfeiçoamento.

Com a eficiente gestão das finanças encerramos o exercício 2008 apresentando um supe-
rávit financeiro de R$ 3,9 milhões, consolidando a política implantada na administração, que
em 2007 acabou com histórico déficit financeiro dos últimos 16 anos do Conselho. O resul-
tado nos permitirá executar as metas planejadas para 2009, enfrentando os reflexos na previ-
são das receitas, em especial no 1º semestre, em conseqüência da crise financeira mundial e
catástrofe ambiental decorrente das cheias em Santa Catarina. Assim como nos permitirá
assegurar os recursos iniciais para a ampliação da sede do CREA, prevista para inaugurar
nesta nova gestão.

Cabe registrar que mesmo com este excelente resultado financeiro não deixamos de cum-
prir os compromissos de gestão planejados no CREA e assumidos junto às entidades de
classe, aos profissionais e às inspetorias.

Destaco ainda que conseguimos realizar, em parceria com as entidades de classe, mais de
600 cursos, seminários e similares de aperfeiçoamento profissional, através do PEC - Progra-
ma de Educação Continuada, repassando na gestão cerca de R$ 2 milhões às entidades, tor-
nando-se o maior programa de atualização profissional dos 50 anos do Conselho.

O conjunto das informações que integram o relatório que apresentamos, ressalta as princi-
pais realizações e resultados alcançados no exercício, onde procuramos com muito trabalho,
dedicação, transparência e probidade atender aos compromissos assumidos e as aspirações
maiores da comunidade profissional. O êxito alcançado é resultado da contribuição profissio-
nal dos empregados e a colaboração e apoio que tivemos dos conselheiros, diretoria, colégios
de diretores, inspetores regionais, profissionais e entidades. A todos o nosso muito obrigado.

Um forte abraço.

Eng. Agr. Raul Zucatto
Presidente do CREA-SC

Florianópolis, 31 de dezembro de 2008
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CREA-SC
50 Anos



Força profissional,
bem estar social

O CREA-SC vivenciou nesta gestão a passagem de seus cin-

qüenta anos, com muito orgulho de estar servindo aos pro-

fissionais e a sociedade catarinense durante todas estas

décadas de muitas conquistas.

A Assembléia Legislativa do Estado realizou no dia 17.03.08 solenida-

de comemorativa ao cinquentenário do CREA-SC, fundado no dia 17

de março de 1958.  A cerimônia contou com a presença de mais de

400 participantes, entre eles ex-presidentes,  conselheiros, diretores

regionais, inspetores, deputados federais e estaduais e ou-

tras autoridades, presidentes de CREAs, conselhos profis-

sionais, entidades de classe, funcionários, profissionais e so-

ciedade em geral.

No evento foram homenageados quatro profissionais com

a Medalha do Mérito Catarinense e lançado o livro "CREA:

50 anos orgulhando Santa Catarina", escrito pelo jornalista

Moacir Pereira, com a colaboração da Assessoria de Imprensa

e Comunicação e do Arquivo Histórico do CREA-SC.  A

obra transmite de forma clara e objetiva os pensamentos e

realizações daqueles que vêm construindo um conselho pro-

fissional forte e atuante no estado.

Em 50 anos de atividades o CREA-SC é hoje uma institui-

ção prestigiada e respeitada pelos profissionais e pela socie-

dade catarinense. Parabéns aos ex-presidentes, conselhei-

ros, inspetores, funcionários, dirigentes de entidades de classe

e instituições de ensino, empresas do setor tecnológico e

profissionais que ajudaram a escrever a história deste Con-

selho.

Cinquentenário CREA-SC



Eng. Celso Ramos
Filho (D), fundador do
CREA e seu 1º
presidente, durante
discurso na solenida-
de dos 50 anos, em
17.03.08 na ALESC-SC

Eng. Agr.  Raul Zucatto
(E) e presidentes do
CREA nestes 50 anos
de história, presentes
ao evento: Eng. Civil
Rogério Novaes, Eng.
Civil Wilson Lang, Eng.
Elet. Luiz Roberto
Nunes Glavan, Suzana
Gracia Wendhausen,
representando o Eng.
Civil Paulo
Wendhausen (in
memoriam), Eng. Civil
Celso Ramos Filho,
Eng. Civil Celso Ramos
Fonseca e Eng. Elet.
Edison Macedo.



Instituída pelo CREA-SC em 7.12.07 através do Ato Normativo nº

68, a Medalha do Mérito Catarinense foi criada considerando a im-

portância e os reflexos positivos do reconhecimento e a prestação

de justa homenagem a profissionais do Sistema Confea/Crea, entidades

de classe, instituições de ensino, empresas públicas e privadas e perso-

nalidades estaduais que se notabilizarem pelas suas ações em prol da

engenharia, da arquitetura e da agronomia nas modalidades do Sistema

em Santa Catarina, bem como pelo desenvolvimento sustentável do

estado.  Até o momento, o Conselho fez a entrega da Medalha do Mé-

rito Catarinense em duas solenidades.

A Medalha do Mérito 2007 foi entregue no dia 17.03.08, durante a

comemoração dos 50 anos do CREA-SC, no auditório da Assembléia

Legislativa do Estado, para os seguintes profissionais:

 Categoria Medalha do Mérito Profissional: Eng. Agr. José Oscar

Kurtz, indicado pela AEASC - Associação dos Engenheiros Agrônomos

de SC;  Arq. Hans Broos, indicado pelo IAB-SC - Instituto dos Arquite-

tos do Brasil Seção SC; Eng. Civil Renato Genovez, indicado pela AREA-

TB - Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de Tubarão e

Eng. Mec. Ernesto Heinzelmann, indicado pelo CEAJ - Centro de Enge-

nheiros e Arquitetos de Joinville.

 Categoria  Livro do Mérito: Eng. Agr. Nei Assis de Almeida In

Memoriam, indicado pelo Núcleo de Engenheiros Agrônomos de Cam-

pos Novos e Téc. Agrim. Lourival Elyas, indicado pela ATESC -Associa-

ção Profissional dos Técnicos Industriais de SC  e Sintec - Sindicato

dos Técnicos Industriais de SC.

A Medalha do Mérito 2008 foi entregue no dia 12.12, no auditório da

ACE - Associação Catarinense de Engenheiros para os seguintes profis-

sionais e entidades:

 Categoria Empresa Pública: EPAGRI - Empresa de Pesquisa Agro-

pecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, indicada pela AEASC;

 Categoria Instituição de Ensino: Escola Técnica Tupy, indicada

Medalha do Mérito



pelo CEAJ;

 Livro do Mérito: Eng. Civil e Seg. Trab. Luiz Maffessoni Neto In

Memoriam, indicação da ADEAC - Associação de Engenheiros e Arqui-

tetos de Caçador;

 Categoria Medalha do Mérito Profissional: Eng. Agr. Murilo Pun-

dek (in memoriam), indicado pela AEASC e SEAGRO - Sindicato dos

Engenheiros Agrônomos de SC ; Tec. Miner. Luiz Ramon da Silva, pela

ACATEMI - Associação Catarinense de Técnicos em Mineração; Geol.

Giácomo Liberatore, indicado pela ABAS - Associação Brasileira de Águas

Subterrâneas - Núcleo SC; Eng. Civil Angelo Colbert de Carli, pela AE-

AAVRP - Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Vale

do Rio do Peixe e Eng. Eletric. João Eduardo Moritz, indicado pela ACE

- Associação Catarinense de Engenheiros.

Eng. Eletricista João Moritz (Centro à D) recebe
homenagem na ACE. Entregue pelo Eng. Civ.
Afonso Veiga Filho (E). Acompanhando o
engenheiro, a esposa e o filho João Eduardo
Amaral Moritz (D)





Um Marco
de Gestão



Quando se toma como princípio a busca por resul-

t a -

dos o crescimento é inevitável em qualquer orga-

nização. Na verdade, o trabalho desenvolvido só

pode ser considerado efetivo quando é reconhecido pelos cli-

entes, no caso do CREA-SC, os profissionais e a sociedade.

Um dos maiores desafios do Conselho foi a implantação do

Planejamento Estratégico em 2007, exigindo mudança de pos-

tura, ação participativa, decisão e vontade político institucio-

nal, quebra de paradigmas e envolvimento de todos os colabo-

radores.

No início o foco principal foi a implantação da Metodologia

na sede do CREA, já em 2008 houve a interiorização deste

planejamento e disseminação nas inspetorias, onde aplicaram-

se diversas atividades. O objetivo agora é a consolidação do

projeto, aproximando os profissionais e descentralizando os

serviços, disponibilizando o método também para as entida-

des de classe que desejarem viabilizar sua implantação em par-

ceria com o CREA-SC.

Em 2009 as ações estarão focadas no reforço do GPD -

Gerenciamento pelas diretrizes e GRD - Gerenciamento pela

rotina do dia-a-dia, com destaque a ações como a manutenção

do superávit financeiro, planejamento regional da fiscalização,

reforço da rotina na sede e aperfeiçoamento da metodologia

pelo corpo funcional.

Veja a seguir os principais resultados do Planejamento Es-

tratégico durante a gestão 2006/2008 por departamento, e as

conquistas em todas as unidades do Conselho.

Planejamento Estratégico

OBS: Os departamentos de Atendimento, Fiscalização,  Administração, Financeiro e as assessorias da Pre-

sidência, de Capacitação Profissional e de Imprensa e Comunicação terão seus resultados explanados em

outros capítulos.



Assessoria de Planejamento e Gestão

 Implantação do Planejamento Estratégico no Conselho em mar-

ço de 2007 e disseminação do projeto nos departamentos;

 Realização de workshop estadual com a participação de direto-

res e inspetores regionais, gerentes, assessores, conselheiros e funcio-

nários, onde foram elaborados a Missão e Visão do CREA-SC e os

Objetivos Estratégicos;

 Desdobramento dos objetivos estratégicos até o nível de execu-

ção das ações necessárias para alcançá-los, estabelecendo diretrizes desde

a presidência até o último nível gerencial. Elaboração de cronograma e

execução de reuniões mensais de resultados na sede, garantindo o acom-

panhamento dos trabalhos e tratamento dos eventuais desvios;

Consolidação da metodologia de gestão e regionalização do pla-

nejamento em todas as inspetorias e escritórios. Realização de encon-

tros com os grupos regionais de inspetorias para implantação do Ge-

renciamento pelas Diretrizes - GPD;

 Elaboração do Orçamento Descentralizado em todos os departa-

mentos e assessorias, com  participação dos diretores regionais e acom-

panhamento dos resultados financeiros em 2008 e previsões para 2009.

Departamento Técnico

 Reestruturação do Departamento. Redução no tempo de trami-

tação de processos de denúncia/ética e aprimoramento do sistema de

análise de atribuição eletrônica no CREAnet;

 Controles do tempo de tramitação de processos de pessoa física,

pessoa jurídica, cursos, recuperação de ARTs e autos de infração;

 Melhoria na distribuição dos processos de câmara e plenária;

Comprometimento: Presidente
Zucatto(E) e Assessor de
Planejamento durante reunião do
Planejamento Estratégico com
funcionários na sede do CREA

o



Departamento de
Processos

 Aumento de 20% na emissão de

ARTs via CreaNet, alcançando o índice de 74,5% em  de-

zembro de 2008, num total de 16.537 arts anotadas no mês

e 247 mil ao ano. Registro de 180 mil acessos ao Creanet em

2006, 209 mil em 2007 e 395 mil acessos em 2008;

 Aumento da equipe e agilidade na análise dos proces-

sos de registros de Pessoa Física, redução do tempo de trâ-

mite de processos de registros e otimização nos procedi-

mentos de análise e emissão de acervo técnico;

 Reestruturação dos processos de registro e controle

das Instituições de Ensino e cursos do setor tecnológico.

Ouvidoria

Reformulação e distribuição de material institucio-

nal da Ouvidoria;

Resposta a 100% das manifesta-

ções;

Redução do tempo de resposta

aos usuários;

Elaboração do Regimento Inter-

no;

Interiorização junto às Inspeto-

rias com maior interação dos Inspeto-

res/Diretores Regionais;

Conquista: Inspetoria de Itajaí comemora
resultados junto ao gerente de Atendimento



Implementação de diversas medidas, num processo de maior

divulgação do funcionamento e acesso aos serviços;

Implantação do serviço de pós-atendimento como forma de

melhor interagir com os usuários da Ouvidoria, procurando saber os

mesmos atingiram seus objetivos.

Informática

 Modernização no parque de software e hardware com aquisição

de três novos servidores e novos programas no setor da informática,

além de mais de 80 computadores e impressoras para as inspetorias;

 Desenvolvimento de serviços e apoio às demais áreas na imple-

mentação de seus planos de ação;

Criação da cultura de elaboração de instrumentos de gestão, tor-

nando a informática projeto estratégico de suporte a todos os setores

e serviços do Conselho;

Suporte ao processo de planejamento e  produção do novo site

do CREA-SC.

Recursos Humanos

 Discussão, elaboração e implantação do regulamento de pessoal.

Estudos, elaboração e aprovação, com a participação de consultoria espe-

cializada via licitação, do projeto de Revisão do Plano de Cargos e Salários,

antiga reivindicação atendida;

Implementação de uma política de valorização funcional abran-

gendo treinamentos, capacitação e avaliação de desempenho;

 Contratação de 66 novos funcionários selecionados através de

Concurso Público;

Funcionários reunidos no 2º SEEMP -
Seminário Estadual de Empregados
do CREA-SC



 Preparativos para realização de novo concurso público em

2009 visando a contratação/reposição de pessoal, com destaque para

a ampliação da equipe de fiscais, prevendo inclusive contratação de

profissionais de nível superior.

Superintendência

Forte atuação no acompanhamento, supervisão e avaliação dos

planos de trabalho das gerências em relação ao projeto de Planejamen-

to Estratégico e todos os demais procedimentos usuais;

Supervisão e correções de metas e atividades técnico operacio-

nais do Conselho, sempre estimulando ações no foco de planejar, avali-

ar e buscar resultados com mais eficiência.

Secretaria Executiva

Criação de uma secretaria executiva onde concentram-se todas as

atividades administrativas e organizacionais de apoio à equipe do gabine-

te da presidência, aos conselheiros e diretores, além do suporte a even-

tos promovidos pelo CREA-SC ou em parceria com entidades de classe;

Realização de importantes eventos como: 1º e 2º Seminário Es-

tadual de Conselheiros, solenidade do Cinqüentenário do CREA-SC,

treinamentos do Planejamento Estratégico em diversas regiões do es-

tado, encontros de diretores regionais, palestras a estudantes, seminári-

os de agentes fiscais,  debate com os candidatos a prefeito da capital,  5º

e 6º ENEC - Encontro Estadual de Entidades de Classe, 1º Seminário

Estadual de Inspetores Regionais 9º CEP - Congresso Estadual dos Pro-

Funcionários das inspetorias
recebem metodologia do projeto

Reunião de coordenadores de
Câmaras Especializadas na sede
do CREA-SC



fissionais e seus oito encontros regionais preparatórios;

Apoio do CREA e parceria financeira em Congressos Profissio-

nais promovidos por entidades como Fisenge, Seagro, IAB e outras

entidades de classe.

Jurídico

 Implantação de sistema de controle de ações e de processos;

 Mais agilidade no assessoramento jurídico aos conselheiros, dire-

tores regionais, gerências e Gabinete da Presidência;

 Implantação de apoio jurídico aos fiscais do Conselho.

Reunião Plenária do Conselho

Presidente Zucatto fala a
estudantes

O seminário para conselheiros
foi uma das inovações da
gestão



O atendimento do CREA deu um salto de agilidade com a

implantação do horário de trabalho comercial, eliminando

o expediente de seis horas diárias, atendendo a antiga soli-

citação dos profissionais. Houve também uma otimização das despesas

variáveis nas estruturas e rotinas administrativas de todos os processos

de compras, licitações, convênios e controles operacionais. Foi prioriza-

da a infra-estrutura nesta gestão com a construção de novas unidades e

reformas, além da elaboração de diagnóstico com a situação da estrutu-

ra física e de pessoal em 17 das 20 inspetorias no estado. Diversos

novos serviços no CREAnet e outras facilidades estão à disposição

dos profissionais, empresas e usuários..

Atendimento mais ágil e
em horário comercial

Implantação do expediente interno das 8 às 12h e 13h30 às 17h30

e atendimento ao público das 9 às 12h e 13h30 às 17h, sendo que as

inspetorias maiores não fecham durante o horário do almoço;

Inclusão e treinamento de novos colaboradores para atuarem

na área de tele-atendimento da sede no atendimento das inspetorias e

escritórios do CREA-SC

Cerca de 315.000 atendimentos de balcão realizados na sede  e

inspetorias do CREA-SC em 3 anos, com

redução do tempo médio de atendimen-

to para 7min e 30s;

 Tele-atendimento mais ágil, soman-

do aproximadamente 120.000 atendimen-

tos na gestão;

 4.746 consultas em três anos res-

pondidas pelo e-mail falecom@crea-

sc.org.br;

Atendimento, Infraestrutu

Funcionários no tele-atendimento do CREA



 Realização de três seminários de atendimento visando o aperfei-

çoamento e padronização dos serviços em todo o estado.

Investimentos em Infra-estrutura

 Construção das inspetorias de São Miguel do Oeste, Tubarão e

Criciúma, e início das obras da inspetoria de Joaçaba que será inaugurada

em agosto de 2009. Realização de licitação para a ampliação da nova sede do

CREA-SC e reforma do auditório. Estruturação e aparelhamento físico ope-

racional da inspetoria de Rio Negrinho e escritórios de São Bento do Sul,

São José, São Joaquim, Curitibanos e posto de atendimento de Fraiburgo,

bem como criação do escritório em Campos Novos. Início da construção

da inspetoria de Caçador, a ser inaugurada em outubro de 2009, e elabora-

ção dos projetos das inspetorias futuras de Chapecó e Joinville.

Aquisição de 60 aparelhos de PDA com GPS e software para o

projeto de Fiscalização Avançada/ Inteligente no estado.

 Instalação do sistema de monitoramento 24 horas de circulação

Nova sede da inspetoria de Criciúma

Inauguração da inspetoria de Tubarão.

Ambiente da inspetoria de São Miguel,
inaugurada em 2006.

Fachada da nova inspetoria de São Miguel.

ura e Serviços



de pessoas na sede do CREA-SC com a utilização de vigilância eletrô-

nica de ambientes;

 Informatização do controle de processos de compras e servi-

ços no Departamento de Contratos e Serviços.

Mais praticidade com
os serviços on line

 Implantação de novos serviços e facilidades no CreaNet profis-

sional e empresa, como distrato de contrato e ART múltipla;

 Lançamento do simulador do cálculo de taxa de ART, emissor de

guia de pagamento para taxas de serviços, link dúvidas mais freqüentes,

todos disponíveis no web site do Conselho;

 Reformulação das informações e do espaço destinado a manuais

e requerimentos no web site do CREA;

 Agilidade no recebimento da via da ART-eletrônica com a implan-

tação dos coletores de ART nas principais inspetorias;

 Realização do recadastramento profissional em parceria com o

Confea, onde 82% dos profissionais efetuaram o procedimento, soman-

do mais de 20.000 em todo o estado.

Criação da Biblioteca Virtual de Engenharia, Arquitetura e Agro-

nomia do CREA-SC, atualmente com mais de 3.900 visitas;

 Armazenagem de mais de 3.000 fotografias em embalagem e

arquivos especiais no Arquivo Histórico do CREA-SC;

 Disponibilidade do Índice Geral de Nomes do Arquivo Histórico

CREA-SC, recuperando em apenas um documento todos os nomes de

conselheiros, diretores, inspetores, servidores, presidentes, entre outros;

 Catalogação, indexação, classificação e registro de mais de 150

livros da futura biblioteca do CREA-SC;

 Assinatura de convênio entre a ABNT/Confea/Mútua, por meio

do qual os profissionais podem adquirir normas técnicas com 50% de



desconto ou consultá-las gratuitamente nas inspetorias e sede do CREA-

SC;

 Avanço  no projeto de ART unificada, conforme Resolução 1023/

08 do Confea,  levantando-se os principais erros no preenchimento dos

documentos e verificando-se a quantidade de Anotações de Responsa-

bilidade Técnica múltiplas a serem implantadas no CreaNet.

Um extenso material esta disponível
aos profissionais no link da Biblioteca
Virtual do CREA no site:
www.crea-sc.org.br

Nova carteira: Recadastramento profissional
aconteceu durante esta gestão



PEC transforma-se no maior
programa de capacitação da
história do CREA-SC

Uma das principais metas desta gestão foi a de aplicar até 10%

da receita líquida anual do CREA-SC no PEC - Programa de

Educação Continuada, realizado em parceria com as Entida-

des de Classe registradas no Conselho, que visa a atualização e aperfei-

çoamento técnico-profissional dos integrantes do Sistema. O PEC pre-

vê a realização de eventos como cursos, encontros, seminários, simpó-

sios e afins.

Além desta meta cumprida com sucesso, a novidade foi a criação e

implantação da Assessoria de Capacitação Profissional do Conselho,  com

a missão de apoiar as entidades de classe na realização dos eventos,

produção de parece-

res técnicos e diretri-

zes, além da elaboração

de programas de aper-

feiçoamento profissio-

nal, entre outras ações.

O PEC é o maior pro-

jeto de capacitação de

toda a história do

CREA-SC, tanto em

número de eventos

quanto em valores fi-

nanceiros.

Aperfeiçoamento profissi

6º Encontro
Estadual das
Entidades de
Classe mobilizou
diversos
sindicatos e
associações em
2008.



Veja os resultados:

Foram apoiados 150 projetos em 2006,  190 em 2007 e

200 em 2008, sendo investidos cerca de R$ 1.950.000 no Pro-

grama na gestão 2006/2008, envolvendo 32 Entidades de Clas-

se. Durante a gestão, o PEC contou com a participação de mais

de 18.000 profissionais em cursos, seminários, encontros e sim-

pósios, com média de avaliação dos eventos superior a 8,5. Para

2009 o programa tem orçamento previsto de R$ 1 milhão de

reais.

 Realização de 192 palestras institucionais do CREA-SC

para estudantes em várias instituições de ensino do estado, so-

bre Legislação Profissional, Atribuições, Ética, Responsabilidade

Profissional, Administrativa, Civil e Penal, ART, Fiscalização, Regis-

tro profissional e de empresas;

Apoio à realização de eventos para entidades de classe

registradas e instituições como ASCOP - Associação dos Con-

selhos Profissionais de SC, PBQP-H - Programa Brasileiro de

Qualidade e Produtividade no Habitat, CEF - Caixa Econômica

Federal, Corpo de Bombeiros, CPR - Comitê Permanente Regi-

onal, ABO- Associação Brasileira de Ouvidores, CELESC, ABEE -

Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas, CBIC e CEIC

- Câmaras Brasileira e Estadual da Indústria da Construção, entre

outras;

 Apoio e parceria na realização de diversos congressos,

seminários e encontros estaduais e nacionais, bem como treina-

mentos aos profissionais, conselheiros, inspetores e funcionári-

os do CREA-SC;

 Convênio de mútua cooperação CREA-SC/SENGE-SC

com objetivo de divulgar aos estudantes do Sistema CONFEA/

CREA conhecimentos para o exercício profissional.

Presidente do CREA assina convênio
com Entidade de Classe na Plenária.

ional



Fortalecimento da
Imprensa e Comunicação
traz ótimos resultados

A reestruturação da área com a criação da Assessoria de Im-

prensa e Comunicação e o fortalecimento da equipe de tra-

balho trouxe ótimos resultados como a média de inserção de

34 notícias sobre o CREA-SC por mês em jornal, 6 em TV e 5 em rádio.

A divulgação estratégica  de projetos importantes como a Fiscalização

Preventiva Integrada gerou um grande interesse da mídia e consequen-

temente da sociedade, valorizando a atuação dos profissionais registra-

dos perante a comunidade. Veja ações:

Valorização do CREA-SC na imprensa estadual, com média de

550 inserções na imprensa ao ano, somando 1.300 publicações gratui-

tas na mídia durante a gestão;

Edição de DVD Institucional, publicação de folders, banners insti-

tucionais do Conselho e exibição nas TVs e rádios do estado com as

campanhas de mídia: "Sua parceria é nosso maior projeto" ; "Onde tem

a mão do CREA tem qualidade de vida"  e "CREA-SC 50 anos: Força

profissional, bem estar social.";

Publicação de 16 edições do jornal do CREA, Informativo Im-

presso destinado aos profissionais e empresas;

Publicações de 4 edições da Revista Técnica distribuída às em-

presas registradas;

Publicação de 108 edições de colunas

informativas mensais nos três principais jornais

de circulação diária do estado: Diário Catari-

nense, A Notícia e Santa Catarina.

Veiculação de 42 anúncios institucionais

Valorização Profissional e



nos principais jornais de circulação diária, referentes às datas come-

morativas do sistema e institucionais do CREA;

Envio de malas diretas virtuais e atualização da Home Page

referente a estas datas comemorativas;

Envio de 144 edições do Informativo Web CREA, com noticias

semanais sobre o CREA-SC para aproximadamente 10 mil e-mails

cadastrados;

Publicação de vários anúncios institucionais em cadernos es-

peciais de jornais e revistas especializadas, visando a valorização pro-

fissional e o fortalecimento da imagem do CREA-SC;

Fortalecimento da comunicação interna com o lançamento do

Informativo Interno quinzenal e apoio a todos os departamentos do

CREA-SC.

Suporte ao processo de planejamento e produção do novo

site do Conselho.

Fiscalização Preventiva
em escolas municipais
teve ampla cobertura na
mídia em todo o estado.
Ao lado a Escola
Municipal Antonieta de
Barros, que foi
interditada após vistoria
do CREA e passou por
reformas.

e Comunicação



Avançada, preventiva e
orientativa: as linhas de atuação
para a fiscalização do Conselho

A Implantação do projeto piloto de Fiscalização Avançada/Inte

ligente, com a utilização de aparelhos PDA com GPS e treina

mento dos fiscais nas inspetorias de Florianópolis e Chapecó

foi a principal inovação da administração. Em 2009 o projeto será im-

plantado em todo o estado.  Houve também a elaboração e distribuição

dos Manuais de Fiscalização através das Câmaras Especializadas e a es-

truturação de novos convênios e parcerias, além do desenvolvimento

de um programa de conscientização das empresas de pequeno e médio

porte.

O planejamento regionalizado na fiscalização teve seu projeto piloto

implantado em Blumenau. A  realização de uma Fiscalização Preventiva

Integrada por bimestre foi uma das metas do planejamento estratégico,

sendo vistoriadas penitenciárias, aeroportos, asilos, escolas, minerado-

Fiscalização

Presidente Zucatto e fiscais durante
implantação da Fiscalização Avançada

Lançamento do projeto em Chapecó

Resultado da fiscalização em 2008 mostra
que a atuação punitiva é focada em leigos



ras, prédios públicos e diversos outros locais.

A seguir as ações durante a gestão:
Realização pelo corpo de agentes fiscais de aproximada-

mente 56000 visitas a obras/serviços de engenharia, arquitetura

e agronomia no estado;

Emissão de 13.258 notificações de obras/serviços irregu-

lares nas visitas;

Emissão de 4.056 autos de infração por irregularidades

em obras/serviços;

Ações junto ao Ministério Público Estadual, INMETRO e

PBQP-H, na área de produção de artefatos de cimento visando

a melhoria da qualidade e de atendimento às NBRs do setor em

Santa Catarina;

Realização de três edições do Seminário de Aperfeiçoa-

mento dos Agentes Fiscais;

Fiscalização preventiva realizada em cerca de 15 escolas;

10 estádios, 15 penitenciárias, 10 casas asilares e diversos locais

de grande concentração de pessoas como eventos, mostras de

decoração, feiras e outros; em parceria com o Corpo de Bom-

beiros, Vigilância Sanitária e Ministério Público Estadual enviando, se

necessário, relatório aos órgãos competentes para providências, se ne-

cessário;

Fiscalização especial nas obras da BR 101 sul e

acompanhamento em relação a questões como sina-

lização e segurança do trabalho;

Realização de pesquisa em 113 municípios ca-

tarinenses por meio do Convênio Ministério das Ci-

dades/CONFEA/CREAs, na verificação dos planos

diretores dos municípios de SC;

Ações na fiscalização da conversão de veículos

para o GNV.

Aprimoramento da fiscalização na área ambi-

ental através de convênio com a Fatma.

Escola Antonieta de Barros foi uma das vistoriadas
durante a fiscalização preventiva nas escolas municipais

Fiscalização preventiva nas penitenciárias



Responsabilidade Social
fortalecida  e grande
inserção política consolidam
o CREA no estado

Foram diversos os projetos que colocaram o CREA e os profissi

onais em evidência durante a gestão 2006/2008, trazendo cada

vez mais a confiança da sociedade e interação com a comunida-

de profissional em todo o estado através de um trabalho forte da As-

sessoria da Presidência em parceria com os conselheiros, diretoria, en-

tidades de classe, diretores regionais e gerentes. O Conselho foi extre-

mamente atuante nas grandes questões sociais e políticas. Veja abaixo:

 Edição e publicação do Documento Pensando Santa Catarina -

propostas da área Tecnológica para um Futuro Melhor, distribuído aos

candidatos ao governo do Estado, depu-

tados federais e estaduais e órgãos di-

versos, bem como para todo o sistema;

 Lançamento da Campanha CREA

Solidário, arrecadando donativos às co-

munidades atingidas pelas cheias em Santa

Catarina e conclamando aos profissionais

e empresas para apoio técnico;

 Realização de debate com os candi-

datos a prefeito da capital nas eleições

de 2008 para apresentação de propostas

da área tecnológica;

 Realização do 9º CEP - Congresso

Estadual de Profissionais, com o tema

Responsabilidade Social 

Engenheiros e presidente visitam a Usina Hidrelétrica em Campos Novos

Campanha CREA  Solidário que
arrecadou donativos e mobilizou
profissionais para auxílio técnico
durante as cheias no estado



principal Pacto Profissional e Social;

 Busca por melhores serviços de saneamento no estado por meio

de convênio com a ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária

e Ambiental;

 Assinatura do convênio Moradia Social - facilidade de acesso dos

beneficiários ao Programa Crédito Solidário/FDS e Operações Coleti-

vas/FGTS, com a FETAESC - Federação dos Trabalhadores na Agricultu-

ra do Estado de Santa Catarina;

 Apoio ao projeto Consumo Inteligente de Energia em Joinville

(CREA, Celesc, BRDE e ACIJ);

 Elaboração de sugestões para o sistema viário da capital

em conjunto com a ACIF e várias entidades de classe;

 Presença constante da presidência e da diretoria nas

inspetorias e escritórios, prestigiando eventos, além do con-

tato com os profissionais, lideranças, autoridades e socieda-

de;

 Atuação em convênio com o Ministério Público Estadu-

al, e outras instituições, na fiscalização da utilização dos re-

cursos hídricos subterrâneos de Santa Catarina, na destina-

ção de resíduos sólidos, fiscalização de unidades prisionais,

escolas, acessibilidade em locais públicos, qualidade de pro-

dutos fornecidos para a construção civil, entre outras;

 Participação em conselhos e colegiados, tais como: Con-

selho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA), Conselho

Municipal do Meio Ambiente de Joinville (COMDEMA),

Departamento Nacional de Infra Estrutura de Transportes

- DENIT; Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade

no Habitat - PBQP-H, Fundação Municipal do Meio Ambi-

ente, Comitê Permanente Regional de Segurança do Traba-

lho da NR-18 - CPR, Agendas 21 Brasileira, Catarinense e municipais,

Câmara Catarinense da Indústria da Construção  - CEIC; Conselho

Estadual de Prevenção contra Incêndios - CEPROI; Colegiados dos

O documento Pensando Santa Catarina foi
entregue aos candidatos ao governo do
estado, no detalhe os candidatos Luiz
Henrique da Silveira e Esperidião Amin.

e Inserção Política



cursos de Engenharia Civil, Elétrica, Mecânica, Química e

de Controle e Automação da UFSC, Conselho Curador

da UDESC, Comitê do Gerenciamento da Lagoa da Con-

ceição - CGEL, Comitê Estadual de Controle de Agrotó-

xicos, Comitê do Gerenciamento da Reserva de Carijós,

Conselhos Municipais de Planejamento das Prefeituras

de São José e Jaraguá do Sul, Comitês de Gerenciamento

das Bacias dos rios Itapocu, do Peixe, Itajaí-açu, Cubatão

e Araranguá, Consórcios Quiriri e Iberê; Programa de

Controle da Utilização de Recursos Hídricos Subterrâ-

neos e Conselhos Municipais para elaboração de planos

diretores, entre muitos outros.

 Convênios com prefeituras, Caixa Econômica Fede-

Pacto Profissional e Social foi o tema do Congresso Estadual de Profissionais. Acima encontro preparatório em Videira

9º Congresso Estadual de Profissionais reuniu
participantes de todo o estado na capital



ral e entidades de classe para aumentar o número de programas de

Moradia Econômica;

 Participação no GTC - Grupo Técnico Cientifico encarregado

de proceder a avaliação e identificação das causas e efeitos, bem como

das ações preventivas às catástrofes naturais de Santa Catarina, com-

posto pela Fapesc, Epagri/Ciram, Defesa Civil, Universidades e IPT/SP,

entre outras instituições;

 Participação de atividades junto a defesa civil, inspetorias e Cor-

po de Bombeiros de Jaraguá do Sul e Florianópolis durante as enchen-

tes de novembro;

 Participação em seminários e audiências públicas no estado so-

bre o novo Código Ambiental de SC;

 Participação no programa Construir com Segurança ( CREA/SC,

Fiesc, Inmetro, PBQPH entre outros parceiros.);

 Levantamento de dados dos Projetos de Lei que tramitam na

Assembléia Legislativa e na Prefeitura da capital que tem ligação com

as atividades dos profissionais do sistema.

Candidatos a Prefeito da capital participaram
de debate promovido pelo Conselho na sede

Evento Pensar o Brasil discutiu
temas de interesse social.

Assinatura de convênio com a Fatma
aprimorou fiscalização na área ambiental.



Confira Desempenho
Financeiro

As melhorias na gestão financeira do Conselho, buscando redu-

z i r

a inadimplência e busca de subsídios para análise orçamentária

assegurando uma melhor aplicação dos recursos, garantiram a

conquista do superávit financeiro em 2007 sem cortes de investimentos,

fato que não acontecia há 16 anos no Conselho. O ano de 2008 apresen-

tou resultados ainda mais expressivos, com o superávit financeiro de R$

3,9 milhões.

Esta foi uma grande meta e conquista da gestão, com uma política

forte de respeito a previsão orçamentária, controle financeiro, recupe-

ração de receitas em dívida ativa e muitas outras medidas.

Na administração também houve a implantação, em parceria com o Con-

fea e Mútua, do projeto de partição das receitas do Conselho na origem,

onde a  transferência dos valores que cabem ao Confea, Mútua e CREA -

relativos a taxas e serviços - é realizada  assim que efetuado o pagamento por

parte dos profissionais, evitando a passagem pelo Conselho.

Números que marcam

Orçamento participativo
foi uma das ações mais

importantes do
Planejamento.



I t e n sI t e n sI t e n sI t e n sI t e n s

Receita do exercício

Despesa do exercício

Disponível em 31/12

Resultado orçamentário superávit

Resultado financeiro superávit

ARTs

Receita da anotação de resp. técnica - ART

Percentual do faturamento referente a ART

Inspetorias

Escritórios

Postos de avançados

Funcionários

Fiscais

Quilometragem percorrida pelos fiscais  km

Receitas de multas

Autos de infração emitidos

Receita de anuidades

Anuidades quitadas nível superior

Anuidades quitadas nível médio

Anuidades quitadas de empresas

Repasses para entidades e eventos

Recursos aplicados no PEC

Quota do (repasse) CONFEA

Quota do (repasse) MÚTUA

Quota da CAIXA ASSISTÊNCIA - SC

Acordo da MÚTUA  2000         96/120

Profissionais superior registrados

Profissionais superior vistados

Profissionais médio registrados

Profissionais médio vistados

Empresas registradas estado

Empresas vistadas

Empresas consórcio

Empresas filial

Empresas estatal

Patrimônio líquido

20062006200620062006
R$ 18.800.939,49
R$ 17.170.815,52

R$ 875.806,93
R$ 1.630.123,97

-
188.879

R$ 11.189.873,88
59,68%

20
8
6

189
47

1.020.021 KM
R$ 548.976,98

4.151
R$ 5.770.770,32

17.840
5.805
7.343

R$ 958.577,83
R$ 524.496,17

R$ 3.230.364,80
R$ 969.746,40

R$ 2.262.741,58
R$ 393.338,76

1.425
1036
967
95

839
78
6

129
4

 R$     19.721.264,43

20072007200720072007
R$ 21.234.484,70
R$ 20.582.175,86
R$ 1.947.527,26
R$ 652.308,84
R$ 53.903,54

209.659
R$ 12.877.302,11

60,64%
20
8
6

208
47

1.047.701 Km
R$ 734.779,24

4.332
R$ 6.480.805,78

20.025
6.353
7.813

R$ 983.198,49
R$ 643.787,63

R$ 3.670.634,23
R$ 1.119.514,62
R$ 2.612.200,72
R$ 393.338,76

1.622
1064
1017
104
940
89
12

152
0

 R$     22.650.741,23

20082008200820082008
R$ 27.168.930,62
R$ 22.966.592,49
R$ 6.079.750,81
R$ 4.202.338,13
R$ 3.912.074,63

247.236
R$ 17.255.356,43

63,51%
20
8
6

205
47

1001267 Km
R$ 612.892,23

4.349
R$ 7.229.328,66

22.085
7.377
8.486

R$ 1.639.598,86
R$ 620.177,10

R$ 3.741.465,69
R$ 2.799.509,06
R$ 3.165.823,47
R$ 393.338,76

1.941
1.282
1.225
113

1031
100
19

177
1

 R$     22.658.790,70

Comparativos dos exercícios de 2006 a 2008



Diretorias
Diretoria 2009
Eng. Agrônomo Raul Zucatto

Presidente

Eng. Civil Francisco de Assis Beltrame

1º Vice-Presidente

Eng. Eletricista José Antônio Latrônico Filho

2º Vice-Presidente

Arquiteto Rafael Fornari Carneiro

1º Secretário

Eng. Civil Luiz Cesar Zimmermann Damásio

2º Secretário

Eng. Mecânico Sérgio Ricardo M. Moraes

3º Secretário

Eng. Agrônomo  Germano Fuchs

1º Tesoureiro

Geólogo Rodrigo Del Olmo Sato

2º Tesoureiro

Diretoria 2008
Eng. Agrônomo Raul Zucatto

Presidente

Eng. Civil João Batista Gonçalves

1º Vice-Presidente

Arquiteto Rafael Fornari Carneiro

2º Vice-Presidente

Eng. Eletricista José Antônio Latrônico Filho

1º Secretário

Eng. Civil e de Seg. Trabalho Antônio Carlos Tomazi

2º Secretário

Eng. Mecânico Renê Paulo Siqueira

3º Secretário

Eng. Agrônomo Germano Fuchs

1º Tesoureiro

Eng. Agrimensor Claudino Netto

2º Tesoureiro

Assessora de Imprensa e Comunicação: Cláudia de Oliveira (MTBSC 00536)

Jornalista Responsável: Patrícia Francalacci (MTBSC 01016)

Produção: Assessoria de Imprensa e Comunicação do CREA-SC

Comitê Executivo



Diretoria 2007
Eng. Agrônomo Raul Zucatto

Presidente

Eng. Civil e de Seg. Trabalho Carlos Alberto Xavier

1º Vice-Presidente

Arquiteto Rafael Fornari Carneiro

2º Vice-Presidente

Eng. Civil Marcelo Morales

1º Secretário

Eng. Eletricista James Alberto Giacomazzi

2º Secretário

Eng. Mecânico Sérgio Luiz Bragagnolo

3º Secretário

Eng. Agrônomo Eduardo Medeiros Piazera

1º Tesoureiro

Eng. Químico Enéas Jeremias de Queiróz

2º Tesoureiro

Diretoria 2006
Engº Agrônomo Raul Zucatto

Presidente

Arquiteta Stela Maris Ruppenthal

1ª Vice-Presidente

Eng. Civil e de Seg. Trabalho Carlos Alberto Xavier

2º Vice-Presidente

Eng. Civil Marcelo Morales

1º Secretário

Eng. Eletricista Hélio Rohden

2º Secretário

Eng. Mecânico Sérgio Bragagnolo

3º Secretário

Eng. Sanitarista Paulo Aragão

1º Tesoureiro

Eng. Químico Enéas Queiróz

2º Tesoureiro

Colaboração: Gerentes do CREA-SC, Assessor da Presidência, Eng. Civil Luiz

Henrique Pellegrini e estagiárias da AICOM Bárbara Nunes e Lívia Freitag.

Editoração: SALLES Estúdio de Produção & Design Gráfico

Impressão: Gráfica Lessabuss



Entidades de Classe e Ins

Nível Superior
AEVC - Associação dos Arquitetos e
Engenheiros do Vale do Canoinhas
ABENC/SC - Associação Brasileira de
Engenheiros Civis Departamento  de
Santa Catarina
ACE - Associação Catarinense de
Engenheiros
ACEA - Associação Curitibanense de
Engenheiros e Arquitetos
ACEAG - Associação Catarinense de
Engenheiros Agrimensores
ACEF - Associação Catarinense de
Engenheiros Florestais
ACEM - Associação Catarinense de
Engenheiros de Minas
ACEST - Associação Catarinense de
Engenharia de Segurança do Trabalho
ADEAC - Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Caçador
AEA - Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos do Planalto
Catarinense
AEAAVRP - Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos do Vale do Rio
do Peixe
AEAJS - Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Jaraguá do Sul
AEAMVI - Associação dos Engenheiros e
Arquitetos do Médio Vale do Itajaí
AEAO - Associação dos Engenheiros e
Arquitetos do Oeste
AEAPLAN - Associação dos Engenheiros
e Arquitetos do Planalto Norte
AEASC - Associação dos Engenheiros
Agronomos de Santa Catarina
AEAVI - Associação dos Engenheiros do
Alto Vale do Itajaí
AECOM - Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Concordia e Micro-região
AGESC - Associação Profissional dos
Geólogos do Estado de Santa Catarina
AJECI - Associação Joinvillense de
Engenheiros Civis

Entidades de Classe AREA/IT - Associação Regional dos
Engenheiros e Arquitetos
AREA/TB - Associação Regional dos
Engenheiros e Arquitetos do Vale do Rio
Tubarão
AREAVID - Associação Regional dos
Engenheiros e dos Arquitetos de Videira
ASCEA - Associação Sul Catarinense de
Engenheiros e Arquitetos
ASSENAR - Associação dos Engenheiros
e Arquitetos do Extremo Oeste de Santa
Catarina
CEAB - Clube de Engenharia, Arquitetu-
ra e Agronomia de Brusque
CEAJ - Centro de Engenheiros e
Arquitetos de Joinville
CESC - Clube de Engenharia de Santa
Catarina
IAB/SC - Instituto de Arquitetos do
Brasil/Deptº de Santa Catarina
IBAPE/SC - Instituto Catarinense de
Engenharia de Avaliações e Perícias
SEAGRO/SC - Sindicato dos Engenheiros
Agrônomos no Estado de Santa Catarina
SEAI - Sociedade de Engenharia e
Arquitetura do Alto Irani
SENGE/SC - Sindicato dos Engenheiros
no Estado de Santa Catarina
ACEQ - Associação Catarinense de
Engenheiros Químicos
ACESA - Associação Catarinense dos
Engenheiros Sanitarista
AEAGRO - Associação dos Engenheiros
Agrônomos do Oeste de Santa Catarina
AESC - Associação dos Arquitetos e
Engenheiros do Extremo Sul Catarinen-
se
CEAAT - Centro dos Engenheiros,
Arquitetos e Agronomos de Timbo
AEAAMAFRA - Associação dos Enge-
nheiros, Arquitetos e Agrônomos de
Mafra
ABEE-SC - Associação Brasileira de
Engenheiros Eletricistas - Seção SC
AGROCON - Associação Regional dos
Engenheiros Agrônomos de Concórdia
AGROEC - Associação de Engenheiros
Agrônomos do Extremo Oeste Catari-
nense
AENCIMOC - Associação de Engenhei-

ros Civis do Meio Oeste Catarinense
APEA - Associação dos Profissionais de
Engenharia e Arquitetura de Porto
União
ABAS - Associação Brasileira de Águas
Subterrâneas / Núcleo Santa Catarina
ABES - Associação Brasileira de Enge-
nharia Sanitária e Ambiental
AGB/FPOLIS - Associação dos Geógra-
fos Brasileiros/Seção Florianópolis
ASSEAP - Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Pomerode
ASSEA -  Associação dos Engenheiros
Agrônomos da Serra Catarinense
AENOR - Associação dos Engenheiros e
Arquitetos do Noroeste
CEAI - Centro de Engenheiros e
Arquitetos de Itapoá
ASSEAF -  Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Fraiburgo
AEAAC - Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Antônio Carlos

Nível Médio
ATASC - Associação dos Técnicos
Agrícolas em Santa Catarina
ATESC - Associação Profissional dos
Técnicos Industriais de Santa Catarina
SINTEC/SC - Sindicato dos Técnicos
Industriais de Santa Catarina
ACATEMI - Associação Catarinense dos
Técnicos em Mineração
ATIJ - Associação dos Técnicos Industri-
ais de Joinville
SINTAGRI - Sindicato dos Técnicos
Agrícolas



Instituições de Ensino

Nível Superior

Instituto Superior Tupy / Sociesc -
Joinville/Sc

UFSC - Universidade Federal de Santa
Catarina
Universidade Regional de Blumenau
UDESC - Universidade do Estado de
Santa Catarina
UNISUL - Universidade do Sul de Santa
Catarina
UNOESC - Universidade do Oeste de
Santa Catarina
UNESC - Universidade do Extremo Sul
Catarinense - Criciúma
UNESC - Universidade do Extremo Sul
Catarinense - Criciúma
UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí
UNC - Universidade do Contestado
FERJ - Fundação Educacional Regional
Jaraguaense
UNERJ - Centro Universitário de
Jaraguá do Sul
UNIPLAC - Fundação das Escolas Unidas
do Planalto Catarinense ou Universidade
do Planalto Catarinense
UNIVILLE - Universidade da Região de
Joinville
UNOCHAPECÓ - Universidade
Comunitária Regional de Chapecó
UNIDAVI - Universidade para o
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí
UNIFEBE - Centro Universitário de
Brusque

Nível Médio
CEDUP-GV - Centro de Educação
Profissional Getúlio Vargas
Centro Interescolar de 2º Grau Dário
Geraldo Salles ou Centro de Educação
Profissional "Dário G. Salles"

Centro Interescolar de 2º Grau de
Criciúma Abílio Paulo ou Centro de
Educação Profissional Abílio Paulo -
Cedup
Centro Interescolar de 2º Grau Renato
Ramos da Silva - Cis ou Centro de
Educação Profissional Renato Ramos da
Silva - Cis
Centro Técnico de Automação Ltda
Colégio 25 de Julho
Colégio Aderbal Ramos da Silva
Colégio Agrícola Caetano Costa
Colégio Agrícola de Camboriú
Colégio Agrícola São José / Instituto
Assistência e Educação São Canísio
Colégio Agrícola Senador Carlos Gomes
de Oliveira
Colégio Agrícola Vidal Ramos ou Centro
de Educação Profissional Vidal Ramos
Colégio Agropecuário de Videira
Colégio Bardal
Colégio de Aplicação da Univali
Colégio Estadual Anibal Nunes Pires
Colégio Estadual João Colin
Colégio Estadual Professor Lapagesse
Colégio Estadual Deputado Nilton
Kucker
Colégio Estadual Joaquim Nabuco
Colégio Estadual Walter Hodthausen
Colégio Industrial de Lages
Colégio La Salle
Colégio Municipal São Francisco de Assis
Colégio Servos de Maria
Colégio Técnico Joinvillense
Colégio Técnico Prof. Jaldyr B. Faustino
da Silva
Conjunto Educacional Pedro Ii
Conjunto Educacional Sebastião Toledo
Dos Santos
Escola Agrotécnica Federal de Sombrio
Escola Agrotécnica Federal de Concórdia
Escola Agrotécnica Federal de Rio do Sul
Escola Agrotécnica Municipal Irineu
Bornhausen
Escola de Educação Básica Julieta Torres
Gonçalves
Escola de 2º Grau Sedes Sapientiae
Escola de Educação Básica Engº Annes
Gualberto
Escola Proteção Comunitária 6 de
Janeiro

Escola Técnica de Agropecuária do Vale
do Itajaí ou Escola Técnica do Vale do
Itajaí - Etevi
Escola Técnica Diomício Freitas ou
Centro de Educação Profissional
Diomício Freitas
Escola Técnica Federal de Santa Catari-
na/Fpolis-sc ou Centro Federal de
Educação Tecnológica de Santa Catarina/
Fpolis-sc
Escola Técnica Federal de Santa Catari-
na/Jaraguá do Sul-SC ou Centro Federal
de Educação Tecnológica de Santa
Catarina/Jaraguá do Sul-SC
Escola Técnica Federal de Santa Catari-
na/São José-SC ou Centro Federal de
Educação Tecnológica de Santa Catarina/
São José-SC
Escola Técnica General Osvaldo Pinto da
Veiga
Escola Técnica Hermann Hering
Escola Técnica Tupy
Fundação das Escolas Unidas do Planalto
Catarinense/Centro de Ensino ou
Universidade do Planalto Catarinense
Fundação Educacional Unificada do
Oeste de Santa Catarina (Unoesc)
SENAI - Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial
Universidade do Contestado - Unc
Centro Educacional de 2º Grau da
Unoesc / Campus Chapecó - SC
Assessoritec - Associação Educacional e
Tecnológica de Santa Catarina
Colégio Cenecista Joaçabense
Associação Educacional Vale do Iguaçu
Centro de Educação Profissional Campo
Erê
Centro Educacional Futurão
Colégio Cenecista José Elias Moreira
Colégio Pe. Quintilio Costini
Escola Técnica Dama
Escola de Aviação Civil e Consultoria de
Eventos e Projetos (Aero Td)
Escola Municipal do Meio Ambiente
Faculdade de Tecnologia Pedro Rogério
Garcia
Instituto Auxiliadora

tituições de Ensino



Onde estamos

Inspetoria de Araranguá

Fone: (48) 3524-2215

ararangua@crea-sc.org.br

Inspetoria de Blumenau

Fone: (47) 3340-2943

blumenau@crea-sc.org.br

Inspetoria de Brusque

Fone: (47) 3351-3099

brusque@crea-sc.org.br

Inspetoria de Caçador

 Fone: (49) 3563-1778

cacador@crea-sc.org.br

Inspetoria de Canoinhas

Fone: (47) 3622-1386

canoinhas@crea-sc.org.br

Inspetoria de Chapecó

Fone: (49) 3322-0177

chapeco@crea-sc.org.br

Inspetoria de Concórdia

Fone: (49) 3442-2047

concordia@crea-sc.org.br

Inspetoria de Criciúma

Fone: (48) 3433-4777

criciuma@crea-sc.org.br

Inspetoria de Florianópolis

Fone: (48) 3324-2921

florianopolis@crea-sc.org.br

Inspetoria de Itajaí

Fone: (47) 3348-2744

itajai@crea-sc.org.br

Inspetoria de Jaraguá do Sul

Fone: (47) 3371-9922

jaragua@crea-sc.org.br

Inspetoria de Joaçaba

Fone: (49) 3522-1615

joacaba@crea-sc.org.br

Inspetoria de Joinville

Fone: (47) 3422-7746

joinville@crea-sc.org.br

Inspetoria de Lages

Fone: (49) 3222-3624

lages@crea-sc.org.br

Inspetoria de Rio do Sul

Fone: (47) 3521-0190

riodosul@crea-sc.org.br

Inspetoria de Rio Negrinho

Fone: (47) 3644.0190

rionegrinho@crea-sc.org.br

Inspetoria de São Miguel do Oeste

Fone: (49) 3622-0266

saomiguel@crea-sc.org.br

Inspetoria de Tubarão

Fone: (48) 3622-1901

tubarao@crea-sc.org.br

Inspetoria de Videira

Fone: (49) 3566-0909

videira@crea-sc.org.br

Inspetoria de Xanxerê

Fone: (49) 3433-3922

xanxere@crea-sc.org.br

Sede
Rodovia Admar Gonzaga, 2125

Itacorubi - 88034-001

Florianópolis -SC

(48) 3331-2000

crea-sc@crea-sc.org.br

www.crea-sc.org.br

Inspetorias Regionais

Ouvidoria
0800-481166

ouvidoria@crea-sc.org.br

www.crea-sc.org.br - serviços



Posto de Atendimento de Fraibur-

go

Fone: (49) 3246-1166

Posto de Atendimento de Imbituba

Fone: (48) 3255-2252

Posto de Atendimento de Itapoá

Fone: (47) 3443-6111

Posto de Atendimento de

São Francisco do Sul

Fone: (47) 3444-3303

Mútua Caixa-SC
Caixa de Assistência dos

Profissionais do CREA-SC

08006452317

www.caixasc.com.br

Escritório de Campos Novos

Fone: (49) 3541-0264

camposnovos@crea-sc.org.br

Escritório de Curitibanos

Fone:  (49) 3245-2177

curitibanos@crea-sc.org.br

Escritório de Mafra

Fone: (47) 3642-8938

mafra@crea-sc.org.br

Escritório de Porto União

Fone: (42) 3523-3342

portouniao@crea-sc.org.br

Escritório de São Bento do Sul

Fone: (47) 3633-0400

saobento@crea-sc.org.br

Escritório de São Joaquim

Fone: (49) 3233-2212

saojoaquim@crea-sc.org.br

Escritório de São José

Fone: (48) 3343-0143

saojose@crea-sc.org.br

Escritório de São

Lourenço do Oeste

Fone: (49) 3344-3421

saolourenco@crea-sc.org.br

Escritórios

CREDCREA
Cooperativa de Economia

e Crédito Mútuo dos

Profissionais do CREA-SC

(48) 3333-0388

www.credcrea.coop.br

Postos de Atendimento

Confea
Conselho Federal de

Engenharia, Arquitetura

e Agronomia

(61) 3348-3700

www.confea.org.br





Metas
Gestão

2009.2011



Veja os compromissos da 
Administrar mudanças e inovações é um

desafio que terá continuidade nos pró-

ximos 3 anos, através da quebra de pa-

radigmas e modernização dos métodos de gestão,

visando a melhoria dos serviços prestados e o

aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido na ad-

ministração 2006/2008. Veja abaixo as metas para

a nova gestão:

 A valorização profissional, a parceria e o for-

talecimento das entidades de classe e do sistema,

a maior interação com as instituições de ensino e

um CREA mais próximo dos profissionais e da

sociedade continuam sendo prioridade absoluta;

 Consolidar o Planejamento Estratégico em

todas as instâncias do Conselho, implementando

melhorias de gestão, fortalecendo a sua interiori-

zação, aproximando os profissionais e descentra-

lizando os serviços, disponibilizando este método

para as entidades de classe que desejarem viabili-

zá-lo em parceria com o CREA-SC;

 Consolidar o Projeto de Fiscalização Avança-

da/Inteligente em todo o estado, utilizando tecno-

logia digital, proporcionando um incremento na

agilidade e eficiência dos serviços com o uso de

aparelhos PDA (personal digital assistents) com

GPS (Sistema de Geoposicionamento Global), pri-

orizando num primeiro momento o caráter edu-

cativo e orientativo da fiscalização. Ampliação do

número de fiscais, através de concurso público,

tornando a fiscalização do CREA-SC padrão de

excelência no país;

 Estimular a fiscalização preventiva integrada

(FPI), juntamente com o Corpo de Bombeiros, Vi-

gilância Sanitária, Ministério Público, entre outras

instituições, visando prevenir e assegurar a con-

servação preventiva em edificações e estabeleci-

mentos públicos, rodovias estaduais e federais de

maior importância no estado e suas obras de arte

(pontes, elevados, viadutos), proporcionando maior

segurança e qualidade de vida aos usuários;

 Dar continuidade a aplicação de, no mínimo, 10%

da receita líquida anual do CREA-SC no Programa

de Educação Continuada - PEC, executado em par-

ceria com as entidades de classe, visando o aperfei-

çoamento e a atualização técnica dos profissionais

do sistema;

 Viabilizar a criação do Fórum Permanente de

Educação (FPE), instância consultiva do CREA-

SC para assuntos de currículo, qualidade de ensi-

no, análise de viabilidade da criação de novos cur-

sos, estudos de exames de proficiência, contribui-

ções para a matriz do conhecimento na implemen-

tação da Resolução 1010/05 do CONFEA, entre

outros;

 Criar o CREA Júnior constituído por estu-

dantes das áreas que compõem o sistema, visan-

do uma maior integração e preparação dos futu-

ros profissionais como instrumento de valoriza-

ção e inserção profissional;

 Fortalecer o compromisso do CREA-SC em

se posicionar junto à sociedade frente aos gran-

des desafios e problemas nacionais, estaduais e mu-

nicipais, sempre que envolverem a participação dos

profissionais e os interesses maiores da Engenha-



ria, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia e

Meteorologia;

 Continuar o forte e permanente apoio à Cai-

xa de Assistência dos Profissionais/Mútua, estimu-

lando sua interiorização e viabilizando espaço físi-

co nas  Inspetorias e Escritórios do Conselho, fa-

cilitando o acesso de todos os profissionais do

estado ao seus benefícios;

 Viabilizar um espaço físico na sede do CREA-

SC para instalação de um posto de atendimento

da CREDCREA - Cooperativa de Crédito dos Pro-

fissionais do CREA, além de incentivar sua interi-

orização junto as Inspetorias do Conselho, bem

como apoiar as iniciativas locais na criação de co-

operativas de trabalho técnico-profissional, quan-

do esta for a opção dos profissionais;

 Aperfeiçoar a valorização da função de con-

selheiro, garantindo o assessoramento técnico, ju-

rídico e a melhoria das condições de trabalho, bem

como a realização anual de um seminário de for-

mação e atualização técnica para orientação dos

trabalhos;

 Consolidar uma gestão financeira e adminis-

trativa transparente, estabelecendo como meta

imutável o superávit anual, a exemplo do alcança-

do em 2007, após 16 anos de déficit financeiro

vivido pelo conselho, bem como assegurar, através

de licitação, auditoria financeira externa trimes-

tral no conselho;

 Viabilizar a ampliação da sede do CREA até

dezembro de 2011, garantindo a estrutura físico-

operacional necessária para assegurar o suporte

técnico-administrativo e o bom atendimento aos

profissionais, entidades de classe, empresas do se-

tor tecnológico, conselheiros, diretores, funcioná-

rios e usuários dos serviços prestados;

 Promover em 2010, com o mesmo sucesso

do 9º CEP ocorrido em 2007, em conjunto com

as entidades de classe e instituições de ensino, o

10º Congresso Estadual de Profissionais do CREA,

realizando previamente oito encontros regionais

preparatórios, bem como promover seminários

para troca de experiências e aperfeiçoamento téc-

nico;

 Desenvolver ações politico-administrativas

junto ao colégio de presidentes de CREAs/Con-

fea/Mútua e plenário do Conselho Federal, objeti-

vando aprovação da realização da 68ª SOEAA -

Semana Oficial de Engenharia Arquitetura e Agro-

nomia, em Florianópolis/SC, em 2011 e, assumir

em parceria com o CONFEA-MÚTUA/CAIXAs

e Entidades de Classe do estado sua organização

e realização. A SOEAA é o maior evento do Siste-

ma no país, reunindo cerca de 3.500 profissionais

do setor tecnológico de todos os estados, deba-

tendo temas da maior relevância para o sistema e

relacionados ao desenvolvimento nacional e ao

exercício das profissões fiscalizadas pelo Sistema

Confea/Crea, proporcionando representatividade

e lideranças para os profissionais e conselho que

a realiza.

 Continuar a atualização profissional dos ins-

petores regionais, fiscais e funcionários, através de

cursos, seminários e participação em eventos téc-

gestão



nicos;

 Fortalecer o apoio às inspetorias e escritóri-

os, com melhor aparelhamento físico-administra-

tivo e assistência gerencial, bem como viabilizar a

construção de mais seis sedes próprias até de-

zembro de 2011;

 Estabelecer, em parceria com os sindicatos e

associações profissionais, um projeto a ser ampla-

mente defendido junto aos empregadores e a so-

ciedade catarinense visando assegurar o cumpri-

mento do salário mínimo profissional por parte

dos empregadores públicos e privados, bem como

mostrar e destacar os benefícios da efetiva parti-

cipação dos profissionais registrados na realiza-

ção de serviços, obras e empreendimentos, para

maior segurança e a melhoria das condições de

vida dos usuários e da comunidade;

 Realizar uma gestão pró-ativa, propositiva, par-

ticipativa, ética e profissional, tendo como resulta-

do um CREA forte, prestigiado, integrado com os

profissionais, entidades de classe, empresas, insti-

tuições de ensino e sociedade;

 Aperfeiçoar e ampliar o setor de informática

do Conselho, área estratégica e de suporte a to-

dos os demais setores administrativos, informati-

zando ainda mais todas as instâncias e os serviços

prestados, além de ampliar a equipe de pessoal

técnico, através de concurso público;

 Fortalecer o diálogo e o relacionamento com

os funcionários e estrutura organizacional, respei-

tando a data-base da categoria e a celebração anual

de acordo coletivo de trabalho, bem como esti-

mular a atualização e o aperfeiçoamento profissi-

onal;

 Fortalecer o relacionamento e a integração

com o CONFEA - Conselho Federal de Engenha-

ria, Arquitetura e Agronomia e a Mútua Nacional,

buscando maior apoio institucional e parceria fi-

nanceira para projetos executados pelo CREA-

SC e realização de eventos pelas entidades de clas-

se catarinenses;

 Desenvolver ações em parceria com entida-

des de classe profissionais (associações e sindica-

tos), visando a divulgação e implementação da Lei

11.888, de 24 de dezembro de 2008 - Lei da En-

genharia e Arquitetura Pública, que assegura às fa-

mílias de baixa renda assistência técnica pública e

gratuita para o projeto e a construção de habita-

ção de interesse social.

 Aperfeiçoar o sistema de comunicação do

CREA com os profissionais, entidades de classe,

empresas, instituições de ensino e a sociedade, vi-

sando mantê-los informados das ações e serviços

prestados pelo Conselho.



GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Presidente
Eng. Agrônomo Raul Zucatto
zucatto@crea-sc.org.br

Assessor da Presidência
Eng. Civil Luiz Henrique Pellegrini
pellegrini@crea-sc.org.br

Superintendente
Eng. Eletric. Claude Pasteur de Andrade
Faria
claude@crea-sc.org.br

Secretária da Presidência
Luciana Eliza Luciano
presidencia@crea-sc.org.br

Secretaria Executiva do Gabinete da
Presidência - SECEX
Coordenadora: Léia Martins
leia@crea-sc.org.br

Assessoria de Imprensa e Comunicação -
AICOM
Jorn. Cláudia Renata De Oliveira
imprensa@crea-sc.org.br

Jorn. Patrícia Balsini Francalacci
comunicacao@crea-sc.org.br

Assessoria de Capacitação Profissional -
ACP
Eng. Agr. Leonel Ferreira Júnior
leonelferreira@crea-sc.org.br

Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Anal. Sist. Sergio Matos Martins
sergio@crea-sc.org.br

OUVIDORIA

Ouvidor Adm. Amaro Gomes

ouvidoria@crea-sc.org.br

ESTRUTURA OPERACIONAL
Departamento Técnico - DTEC
Gerente: Eng. Metal. Pedro Miguel de Andrade
andrade@crea-sc.org.br

Departamento de Fiscalização - DFIS
Gerente: Eng. Mec. Kleber Medeiros Justus
fiscalizacao@crea-sc.org.br

Departamento Jurídico - DJU
Assessor Jurídico: Adv. Lincoln de Paula
juridico@crea-sc.org.br

Departamento Financeiro - DF
Gerente: Cont. Jorge Luiz Cascaes
financeiro@crea-sc.org.br

Departamento de Administração - DA
Gerente: Adv. Adilson Digiácomo
administracao@crea-sc.org.br

Departamento de Processos - DP
Gerente: Eng. Metal. Pedro Miguel de
Andrade
andrade@crea-sc.org.br

Art e Acervo Técnico
art@crea-sc.org.br

Pessoa Física:
registroprofissional@crea-sc.org.br
Pessoa Jurídica:
registroempresa@crea-sc.org.br
Cursos e Instituições de Ensino:
registrocursos@crea-sc.org.br

Departamento de Tecnologia da
Informação - DTI
Gerente:  Célio Pereira Carpes
informatica@crea-sc.org.br

Departamento de Recursos Humanos -
DRH
Gerente:  Ivan Gabriel Coutinho
pessoal@crea-sc.org.br

Departamento de Atendimento - DAT
Gerente: Bibl. Carlos Alberto Pinheiro
falecom@crea-sc.org.br

ASSESSORES TÉCNICOS
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civil@crea-sc.org.br
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fmachado@crea-sc.org.br
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eletrica@crea-sc.org.br

Arquiteto Luis Henrique Boabaid dos Reis
boabaid@crea-sc.org.br

Eng. Produção Civil Alcides Romão da Silva
alcides@crea-sc.org.br

Eng. Mecânico Jaison Fernando Nicolodi
jaison@crea-sc.org.br
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