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adquirimos sedes próprias, reformamos outras 
já existentes e transformamos os antigos escritó-
rios de Curitibanos, São Joaquim e São Louren-
ço do Oeste em inspetorias regionais, além de 
criarmos dois novos escritórios, em Palmitos e 
Timbó, totalizando 23 inspetorias e 7 escritórios 
em todo o estado, dentro da política de um Con-
selho mais próximo e ágil junto aos profissionais.

Lançamos importantes publicações como 
a 2ª edição do documento Pensando Santa 
Catarina - Contribuições do Setor Tecnológico 
para o Desenvolvimento Sustentável do Estado, 
elaborado em parceria com as 62 entidades de 
classe e entregue aos candidatos ao governo, 
senado e aos parlamentares, em setembro de 
2010, durante as eleições gerais. Lançamos tam-
bém duas edições do Catálogo Empresarial de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e os Ma-
nuais de Fiscalização, Acessibilidade, do Síndico, 
entre outros.

Executamos, com grande sucesso, o 10º 
CEP – Congresso Estadual dos Profissionais e a 
criação do CEDEC – Colégio Estadual de Entida-
des de Classe, órgão representativo e consultivo 
junto ao CREA. 

Realizamos com muita criatividade, planeja-
mento, organização e qualidade o maior evento 
tecnológico do país, a 68ª SOEAA (Semana Oficial 
da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia) 
e a Feira Tecnológica, de 27 a 30 de setembro de 
2011, no Centrosul em Florianópolis, com a pre-
sença de mais de 3.500 profissionais e estudantes 
de todos os estados brasileiros e 13 delegações 
estrangeiras, elevando enormemente a imagem 
positiva do CREA, das entidades de classe e pro-
fissionais de Santa Catarina em todo o país.

Priorizamos e aprimoramos o apoio à área 
de atualização e capacitação profissional através 
do PEC – Programa de Educação Continuada, exe-
cutado em parceria com as entidades de classe 
e instituições de ensino, realizando nesta gestão 

582 cursos, 
seminários, 
encontros e 
afins, envol-
vendo 23.533 
participan-
tes, num 
investimen-
to de R$ 
1.979.651,78. 
Consideran-
do também 
a gestão 
2006/2008 
foram mais 
de mil even-
tos de atuali-
zação profis-
sional, com 
cerca de 40 mil participações e mais de R$ 3,6 
milhões investidos, além do apoio institucional 
na parceria CREA/entidades de classe.

Implantamos um programa permanen-
te de atualização e aperfeiçoamento para os 
diretores e inspetores regionais, conselheiros, 
dirigentes e funcionários, além de reuniões e 
encontros técnicos específicos, realizando três 
edições de importantes eventos como os Se-
minários Estaduais de Fiscalização e Agentes 
Administrativos de Inspetorias (SEFIS/SEADI); de 
Inspetores Regionais (SEINSP), de Empregados 
do CREA-SC (SEEMP) e do SEC – Seminário Esta-
dual de Conselheiros. Todos estes eventos acon-
teceram anualmente sempre com significativa 
presença e ótimas avaliações dos participantes.

Concretizamos o CREAjr-SC com o objetivo 
de preparar desde já os futuros profissionais e 
aproximar o Conselho da comunidade estudan-
til e Instituições de Ensino catarinenses. O pro-
grama já tem cadastrados 734 estudantes de 22 
Instituições de Ensino.

Melhoramos a infraes-
trutura, apoio técnico 
e gerencial de nossas 
inspetorias, construí-
mos e adquirimos sedes 
próprias, reformamos 
outras já existentes 
[...] em todo o estado, 
dentro da política de 
um Conselho mais pró-
ximo e ágil junto aos 
profissionais.

“

“
Prezados(as) Colegas, 

É com muita satisfação que apresenta-
mos o Balanço Social da Gestão 2009/2011 do 
CREA-SC, dirigido aos profissionais, conselhei-
ros, entidades de classe, instituições de ensino, 
empresas do setor tecnológico, empregados, 
colaboradores e à sociedade que direta ou in-
diretamente necessitam dos serviços desenvol-
vidos pelo Conselho. Este relatório descreve as 
principais ações realizadas e os resultados alcan-
çados ao longo da gestão, bem como os meios 
administrativos, operacionais, orçamentários, 
financeiros, patrimoniais e logísticos utilizados 
para o cumprimento dos objetivos institucionais 
e metas estabelecidas. 

A ideia principal é tornar pública nossa 
responsabilidade social e de gestão realizadas 
de maneira ética, justa, transparente, respon-
sável, agregando valor à imagem do CREA-SC 
e estabelecendo vínculos mais estreitos com 
a sociedade, proporcionando mais segurança, 
qualidade de vida para todos e defendendo o 
desenvolvimento sustentável no Estado.   

Esta gestão foi de intensa produção e mar-
cada pela concretização de inúmeros projetos, 
entre eles o de Modernização da Fiscalização 
com mecanismos de controles e avaliação dos 
serviços, aliado a uma fiscalização orientativa e 
educativa, e a aquisição da frota própria dos veí-
culos com identificação, garantindo maior visibi-
lidade junto à sociedade. Além disso, a realização 
de três edições do SEFIS - Seminário Estadual de 
Fiscalização para capacitação e treinamento dos 
fiscais, visando aprimorar a qualidade dos servi-
ços na área. 

Destacamos também a ampliação de nos-
so quadro de funcionários com a contratação 
de 92 novos empregados, em especial nas áreas 
estratégicas do Conselho, através de Concurso 
Público que foi prorrogado por dois anos a partir 
de 02/12/11, já que o mesmo assegura o quadro 
de reservas técnicas para todas as instâncias do 
CREA e a legislação assim permite.

Melhoramos a infraestrutura, apoio técnico 
e gerencial de nossas inspetorias, construímos e 

A ideia principal deste relatório é tornar 
pública nossa responsabilidade social e 
de gestão realizadas de maneira ética, 
justa, transparente, responsável, agre-
gando valor à imagem do CREA-SC e es-
tabelecendo vínculos mais estreitos com 
a sociedade [...]   

“ “
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Atuar com eficácia na orientação, fiscalização, 
valorização e aperfeiçoamento do exercício 
profissional, promovendo a melhoria da segu-
rança e da qualidade de vida da sociedade.
 

Ser reconhecido pela sociedade e pelos pro-
fissionais como instituição-referência por sua 
eficácia, integridade e credibilidade. 
 

  Consolidar o modelo de gestão, fortale-
cendo a interiorização das ações. 

  Assegurar o aperfeiçoamento e valori-
zação profissional. 

  Fortalecer o relacionamento com o 
sistema profissional e sociedade. 

  Tornar a fiscalização padrão de exce-
lência no sistema profissional. 

Missão 

Visão

Objetivos
Estratégicos

Avançamos no Planejamento Estratégico, 
consolidando esta nova metodologia de traba-
lho, com foco na Missão, Visão e Objetivos Estra-
tégicos, na busca de resultados, estabelecendo 
metas, perseguindo sempre a melhoria de atua-
ção do Conselho. Conquistamos mais agilidade 
no setor de atendimento, o fim da ART de bal-
cão e da obrigatoriedade do envio de uma cópia 
assinada pelo profissional e seu contratante ao 
CREA-SC. Diversas 
outras medidas, a 
exemplo da implan-
tação do expediente 
integral no Conse-
lho e da reforma do 
regimento interno, 
trouxeram mais di-
namismo aos servi-
ços. Foram criadas 
duas novas Câmaras 
Especializadas: En-
genharia de Segu-
rança do Trabalho e 
Engenharia Florestal.

Destacamos também a transparência de 
nossa gestão na área financeira e administrati-
va, com forte sistema de controles e a adoção 
de um centro gerencial de custos por departa-
mentos - um marco da administração que con-
feriu equilíbrio às contas do CREA-SC, passando 
o Conselho a ter balanços anuais com superávit 
financeiro a partir da nossa administração, após 
16 anos de déficit.

Registramos ainda com orgulho o esforço 
para a presença constante e efetiva do presiden-
te e de outros dirigentes estaduais ou regionais 
na representação oficial do Conselho em so-
lenidades e eventos públicos, nas promoções 
das entidades profissionais e empresariais, bem 
como a indicação e presença de representantes 
do CREA-SC em conselhos, fóruns, comitês e si-
milares junto a órgãos e instituições públicas ou 

de interesse da sociedade. Estas presenças cons-
tantes procuraram salvaguardar o espaço e a 
valorização de nossos profissionais, tendo como 
retorno a imagem e representatividade do CREA 
mais fortalecida junto à comunidade profissio-
nal, instituições públicas, empresariais e à socie-
dade catarinense. 

Aproveitamos a oportunidade desta última 
publicação da gestão para agradecer. O êxito 

alcançado na administração 
foi resultado da contribuição 
e apoio dos nossos funcio-
nários da sede e de todas as 
inspetorias e escritórios, dire-
toria, conselheiros, diretores e 
inspetores regionais do estado 
que colaboraram com as ações 
implementadas nesta gestão, 
além do apoio e a compreen-
são dos profissionais, entida-
des de classe, instituições de 
ensino e empresas do setor 
tecnológico. A todos, muito 
obrigado pela valiosa ajuda.

Foi um grande prazer estar presente no 
dia-a-dia do Conselho, em cada região do Esta-
do e enfrentar com muita determinação os inú-
meros desafios dos últimos seis anos, gestões 
2006/2008 e 2009/2011, dedicando-me ao siste-
ma Confea/Crea, em defesa do desenvolvimento 
sustentável do estado, da valorização profissio-
nal, de um Conselho mais comprometido com 
a ética, os valores e os ideais dos profissionais e 
empresas da área tecnológica, bem como da so-
ciedade catarinense. 

   
Um forte abraço, 

Eng. Agr. Raul Zucatto
Presidente do CREA-SC

Foi um grande prazer es-
tar presente no dia-a-dia 
do Conselho, em cada re-
gião do Estado e enfrentar 
com muita determinação 
os inúmeros desafios dos 
últimos seis anos, gestões 
2006/2009 e 2009/2011 [...]

“
“
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  Fiscalização especial nas obras de 
duplicação da BR 101 – trecho Sul, e 
em outras obras de interesse público;

  Fiscalização na construção civil, jun-
tamente com o Ministério Público do 
Trabalho e Vigilância Sanitária, verifi-
cando de forma especial a segurança 
do trabalhador nos itens elencados na 
NR 13; 

  Participação em conselhos, fóruns, 
grupos gestores, planos diretores, co-
mitês, entre outros;

  Elaboração da 2ª edição do docu-
mento “Pensando SC – Contribuições 
das áreas tecnológicas para o desen-
volvimento sustentável” que foi apre-
sentado aos candidatos ao Governo 
do Estado, prefeitos, senadores, depu-
tados e vereadores em 2010; 

Presidente do CREA-SC entrega documento Pensando Santa Catarina em setembro de 2010 ao então 
candidato Raimundo Colombo, hoje governador.

  Atuação em convênio com o Ministério Público Esta-
dual, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros e outras 
entidades para a fiscalização de unidades prisionais, 
escolas municipais, estádios de futebol, aeroportos, 
asilos, centros de saúde e demais locais públicos, verifi-
cando as condições das instalações, segurança, higiene 
e acessibilidade, entre outros. Após a vistoria o CREA-SC 
encaminha relatório técnico aos órgãos competentes 
para providências, quando necessário;
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  Presença constante da presidência e diretoria nas inspetorias, escritórios regionais, entidades de classe, 
em solenidades oficiais de instituições públicas e empresariais, em colações de grau dos cursos do setor 
tecnológico, sempre em contato com os profissionais, lideranças e com a sociedade. Abaixo solenidade de 
formatura do curso de Agronomia da UNOESC, Campos Novos.

Diretoria Gestão 2011:

Tec. Agropec. Edson 
Carlos de Quadra (E), 
Engs. Paulo Constan-
tino, João de Oliveira, 
Raul Zucatto, Laércio 
Domingos Tabalipa, 
João Reus de Camar-
go, Germano Fuchs e 
Wilson Floriani.

Durante o 10º CEP – Congresso Estadual dos Profissionais foi concretizada a criação do 
CEDEC – Colégio Estadual de Entidades de Classe, órgão consultivo junto ao CREA e 
de representação das 62 associações e sindicatos do estado.

  Campanha de Valorização 
Profissional por meio de infor-
mes publicitários em jornais 
de grande circulação estadual 
e em redes de televisão do es-
tado;

  Publicação de colunas infor-
mativas mensais nos jornais 
Diário Catarinense, Santa Ca-
tarina e A Notícia para divulgar 
à sociedade as atividades do 
Conselho, além de cursos e 
eventos aos profissionais;

  Política de maior integração 
e relacionamento do CREA-SC 
com o CONFEA, a Mútua Nacio-
nal e CDEN - Colégio de Entida-
des de Classe Nacionais.

  Participação do CREA-SC no 
GTC – Grupo Técnico Científico 
de Prevenção de Catástrofes 
Naturais, criado pelo Governo 
do Estado por meio do Decre-
to Estadual nº 2.445/09 com o 
objetivo de identificar causas 
e propor ações de prevenção 
para as catástrofes climáticas 
no Estado.

Lançamento de duas edições do Catálogo Empresarial de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina.
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Convênio com o Ministério dos 
Esportes e CONFEA para recruta-
mento e cadastramento de profis-
sionais interessados e legalmente 
habilitados para a elaboração de 
laudos de perícias e vistoria de 
engenharia e de estabilidade es-
trutural nos estádios de futebol 
do país, conforme determina a 
Portaria nº 124/07, do ME;

Convênios

Convênio com a FETAESC - Fe-
deração dos Trabalhadores na 
Agricultura do Estado de Santa 
Catarina e Associação Estadual 
dos Pequenos Agricultores para 
Moradia Social, para facilidade 
de acesso dos beneficiários ao 
Programa Crédito Solidário/FDS 
e Operações Coletivas/FGTS; 

Convênio com a Epagri, Eletro-
sul, TCE e diversas prefeituras 
municipais como Jaraguá do 
Sul, Catanduvas, Itaiópolis, entre 
outras, visando a fixação de crité-
rios e normas de ação conjuntas, 
através dos órgãos envolvidos na 
fiscalização, para o cumprimento 
da legislação profissional vigente;

Criada em junho de 2009, a ACRI - Assessoria de Convênios e 
Relações Institucionais é responsável pela prospecção, elaboração 
e acompanhamento de convênios de cooperação técnica com 
entidades públicas e privadas. 

Além disso, a assessoria atua na elaboração de termos de 
permissão ou cessão de uso de espaços do Crea a entidades de 
classe; elaboração de convênios que visam o repasse de recursos 
para realização de eventos, cursos, palestras, publicações e similares; 
assessoria à presidência por meio de informações e pareceres.

Acordo de Cooperação Técnica 
com o Tribunal de Contas do 
Estado (TCE/SC) e outras 13 ins-
tituições que atuam no controle 
de gastos públicos em Santa Ca-
tarina para a Rede de Controle 
da Gestão Pública;

Convênio com ABNT para dispo-
nibilização de normas técnicas 
aos profissionais com 50% de 
desconto; 

Convênio com a Celesc de Join-
ville, BRDE e ACIJ no Projeto 
Consumo Inteligente de Energia.

Convênio com o PBQP-H – Pro-
grama Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade no Habitat, verifi-
cando a qualidade dos produtos 
fornecidos para a Construção Civil;

Convênio com a FATMA - Fun-
dação do Meio Ambiente para 
aprimoramento da fiscalização 
na área ambiental; 

Convênio com a ABES/SC - As-
sociação Brasileira de Engenha-
ria Sanitária e Ambiental para 
melhoria dos serviços de sanea-
mento no estado; 

Convênio com a JUCESC - Jun-
ta Comercial do Estado de Santa 
Catarina, para o fornecimento de 
informações cadastrais de em-
presas registradas no órgão.

Congresso de 
Profissionais

Lei das Anuidades

Colégio de
Presidentes

Encontro preparatório ao 10º CEP 
- Congresso Estadual de Profissio-
nais, realizado em Joaçaba, no dia 
29.04.10, no Auditório da UNOESC, 
contou com a participação de mais 
de 180 profissionais, onde foram 
aprovadas 40 propostas e eleitos 12 
delegados para representação no 
CEP (21 e 22.05.10 em Florianópolis).

Presidente do CREA-SC, Eng. 
Agr. Raul Zucatto, visita Ministra 
das Relações Institucionais, Ideli  
Salvatti no Congresso Nacional, junto 
a representantes dos Conselhos Pro-
fissionais de Santa Catarina, para so-
licitar apoio à aprovação do projeto 
de lei que determina os valores das 
anuidades dos conselhos.

O CREA-SC sediou na capital a 3ª 
Reunião Ordinária do Colégio de Pre-
sidentes do Sistema Confea/Crea/
Mútua, de 16 a 18 de maio/2011. 
No dia 17 aconteceu o lançamento 
oficial da 68ª SOEAA, Semana Oficial 
da Engenharia, da Arquitetura e da 
Agronomia, no Auditório da FIESC.
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Informação
A ambientalista Marina Silva  participou como palestrante 
da semana, falando sobre Pesquisa e Inovação na Solução 
dos Desafios Ambientais, arrancando aplausos e provo-
cando o público com questões que  mesmo sem respostas 
imediatas, provocam reflexões sobre como cada um pode 
agir, mudar de atitude, para evitar que o planeta sofra as 
consequências do imprevisível.

“Um dos maiores desafios é como respodemos às crises 
que o mundo atravessa: econômica, social, ambiental; a cri-
se de valores no contexto dos governos, das empresas e da 
sociedade; e o papel da ciência, tecnologia e inovação em 
tudo isso. O problema não é técnico, é ético” (Marina Silva)

Cultura 
Em meio aos eventos 
principais, atrações 
artísticas e culturais 
acrescentaram uma  
atmosfera de descon-
tração e um sabor espe-
cial ao evento.Uma das 
maiores atrações foi a 
apresentação da Escola 
do Teatro Bolshoi no 
Brasil, durante a aber-
tura da 68ª SOEAA. O 
espetáculo emocionou 
a todos os presentes 
com um Divertisse-
ment, composto por 
danças folclóricas, con-
temporânea e trechos 
de renomados balés, 
abrilhantado por belos 
figurinos, dando uma 
prévia do repertório e 
história do Bolshoi, e da 
dedicação e talento dos 
alunos da única esco-
la fora da Rússia, que 
tanto orgulha o estado 
Catarinense.

Carta de Florianópolis  
ressalta papel da área  

tecnológica na  
conferência Rio + 20 

Durante o encerramento da 68ª SOEAA foi lançada a Carta 
de Florianópolis, documento que referendou a percepção 
dos mais de 3.500 participantes de todo o Brasil, sobre o 
tema principal. A Carta defende o resgate dos pressupostos 
da ECO 92, dos objetivos de desenvolvimento do milênio e 
da RIO + 10, além da efetiva participação dos profissionais 
da área tecnológica na construção de modelos de desen-
volvimento sustentáveis.

O evento foi o melhor realizado pelo 
CREA-SC e também o maior, mais criativo e 
participativo da área tecnológica já pro-
movido pelo sistema Confea/Crea/Mútua, 
projetando o Conselho e os profissionais 
catarinenses no país. Representantes de 
13 delegações estrangeiras , entre elas 
de Portugal, Espanha, China, Argentina, 
Uruguai, Paraguai, Venezuela, Colômbia e 
Haiti participaram da semana. A 68ª SOEAA 
bateu recorde de participação de profissio-
nais e também de público jovem entre as 
já realizadas, com aproximadamente 900 
estudantes.

 

A 68ª SOEAA - Semana Oficial da Engenharia, da Arquitetura e da 
Agronomia mobilizou, de 27 a 30.09 de 2011 no Centrosul, em 
Florianópolis, mais de 3.500 participantes de todo o país, que dis-
cutiram o tema central Pesquisa e Inovação Tecnológica: Conheci-
mento Profissional a Serviço do Desenvolvimento Sustentável.

Presidente Zucatto discursa na abertura da SOEAA: “ Este evento 
trará importantes contribuições para o desenvolvimento do país, 
principalmente na prevenção de desastres ambientais, valorização 
profissionai e qualidade do ensino”.
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Um dos eventos relevantes da programação pa-
ralela da 68ª SOEAA foi o 1º Fórum Nacional das 
Entidades Profissionais, que ressaltou a impor-
tância e o papel das entidades na estrutura, di-
nâmica, funcionamento e representatividade do 
Sistema. Ética cidadã e profissional, valorização 
profissional e planejamento estratégico foram 
temas debatidos. Na oportunidade foi realizado 
o 8º ENEC, Encontro Estadual das Entidades de 
Classe do CREA-SC que discutiu a necessidade 
de focar a gestão no desenvolvimento da socie-
dade e na reciprocidade com os profissionais.
 

O Fórum de Acessibilidade e Mobilidade 
Urbana foi um dos destaques do evento com 
os lançamentos do folder e do Manual de 
Acessibilidade, produzidos pelo CREA-SC, que 
têm como objetivos facilitar o entendimento 
dos conceitos, das regras e prazos estabeleci-
dos no Decreto nº 5.296/04. O evento contou 
com palestras dos arquitetos Mário Cezar da 
Silveira e Adriana Romeiro de Almeida Prado. 

Fórum ressalta papel das entidades na dinâmica e estrutura do Sistema

Fórum de Acessibilidade

Fórum de Eficiência 
Energética
Neste forum foram discutidas reflexões a res-
peito dos processos de eficiência energética e 
a Lei que regula o setor, bem como questões 
sobre o que ainda precisa ser feito, com apre-
sentação de projetos e estudos de caso trazidos 
por empresas e universidades.

4º Seminário Estadual 
dos Inspetores Regionais
Cerca de 170 inspetores que atuam no CREA-SC 
participaram do 4º SEINSP. Os temas debatidos 
envolveram desde a importância do trabalho 
desenvolvido nas Inspetorias aos procedimen-
tos internos. Destaque para a forma adotada 
pelo Conselho para formalizar convênios de 
fiscalização e instruções de processos.

Fórum de Equidade
O Fórum Pró Equidade de Gêneros debateu 
ascensão igualitária no mundo do trabalho. Na 
oportunidade foi assinado um termo de compro-
misso entre o Confea e o Ministério da Secretaria 
de Políticas para Mulheres em prol da igualdade 
entre os gêneros e raças.

Fórum Jovem

O Fórum Jovem  contou com a participa-
ção de aproximadamente 900 estudan-
tes, com o objetivo de difundir conhe-
cimentos tecnológicos, incentivando os 
futuros profissionais a estudar, discutir e 
entender soluções para as demandas do 
Sistema, promovendo um contato maior 
entre profissionais e estudantes e pro-
porcionando uma troca de experiências 
extremamente rara nas instituições de 
ensino durante a graduação. Temas como 
recursos energéticos, desenvolvimento 
sustentável, independência financeira e 
evolução tecnológica foram debatidos.
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Homenagens do 
Mérito Nacional
Dez profissionais, entre eles um profissional 
catarinense, uma associação de Engenharia 
e uma instituição de pesquisa receberam, 
durante a cerimônia de abertura, a Medalha 
do Mérito do Sistema Confea/Crea e doze 
profissionais tiveram seus nomes inscritos, 
in memoriam, no Livro do Mérito de 2011. 

O Livro e a Medalha do Mérito têm por 
objetivo homenagear aqueles que contribu-
íram com o melhoramento tecnológico do 
país ou da qualidade de vida da população. 
Durante as homenagens também foram en-
tregues certificados de serviços relevantes 
aos conselheiros federais que encerraram 
mandato em 2010.
 

Eng. Mec. e Seg. Trab. Hyppólito do 
Valle Pereira Filho, profissional ca-
tarinense homenageado, destacou: 
“Hoje o Brasil é o país do momento. 
Os homenageados nesta SOEAA 
participaram e tiveram importância na 
construção dessa realidade nacional”. 

Com acesso livre ao público e diversas inovações, a Feira Tecnológica 
ExpoSOEAA 2011 contou com intervenções culturais, lançamentos de 
livros e exposição de materiais dos Creas nos seus stands, totalizando 36 
expositores, entre empresas e outros órgãos.

Feira 
Tecnológica

Além dos stands institucionais 
do CONFEA, CREA-SC, Creas e 
Mútua participaram da Feira 
EXPOSOEAA 2011 expositores 
como o Governo Estadual e a 
Prefeitura Municipal de Floria-
nópolis, Federação Nacional 
dos Engenheiros, Espaço Reci-
cle, Caixa Econômica Federal, 
CREDCrea, CREAjr, Assembleia 
Legislativa do Estado, empresas 
associadas a ACATE - Associa-
ção Catarinense das Empresas 
de Tecnologia, DENIT, ELETRO-
BRAS, CASAN e a ABNT.
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  Atendimento à Presidência nas suas 
determinações, gerindo e supervisio-
nando os trabalhos realizados pelas 
áreas do Conselho;

 Acompanhamento dos resultados 
do projeto de Planejamento Estratégi-
co junto às gerências e Assessoria de 
Planejamento e Gestão, colaborando 
e orientando na elaboração de metas, 
planos de ação e rotinas dos Departa-
mentos, visando à melhoria dos servi-
ços prestados para o êxito do projeto 
e cumprimento da Missão e Visão do 
CREA-SC;

  Participação efetiva nos processos 
de compras e serviços do CREA-SC 
junto ao Departamento de Admi-
nistração, principalmente no que se 
refere aos serviços realizados para a 
melhoria da infraestrutura nas inspe-
torias, acompanhando as licitações, 
projetos, reformas e construções;

 Acompanhamento das reuniões, 
projeto e licitação para a aquisição da 
Frota Própria de Veículos do CREA-SC, 
entregue em janeiro de 2011 aos 60 
fiscais do Conselho;

  Desenvolvimento de ações visan-
do à preservação do patrimônio do 
CREA-SC.

Superintendência

Chefia de Gabinete
Criada em 02/05/2011, através da Portaria nº 
77/2011, tem como objetivo assessorar a pre-
sidência no planejamento, coordenação, su-
pervisão, orientação e controle das atividades 
estratégicas e operacionais do CREA-SC.

 Representação do Conselho em cursos, even-
tos, fóruns e comitês gestores;

 Secretaria Executiva da Comissão Organiza-
dora Regional – COR da 68ª Semana Oficial da 
Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia – 
68ª SOEAA;
 
 Assessoria à Presidência, Diretoria, Conselhei-

ros, Diretores Regionais, Entidades de Classe, 
Instituições de Ensino e demais instâncias do 
CREA-SC.

 Auxílio e controle de processos administrati-
vos e despachos da Presidência;

Audiência com Reitor da UDESC - Universidade do Estado 
de Santa Catarina, Prof. Sebastião Iberês Lopes de Mello.
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Assessoria da Presidência

  Assessoria à Presidência, Diretoria, Conse-
lheiros, Diretores Regionais, demais instâncias 
do CREA-SC e representações do Presidente;

  Coordenação da Comissão Administrativa do 
10° CEP - Encontro Estadual de Profissionais; 

  Participação no processo de aprovação das 
transformações dos Escritórios de Curitibanos, 
São Joaquim e São Lourenço do Oeste em res-
pectivas Inspetorias Regionais;

  Participação no processo de criação dos Es-
critórios Regionais do CREA-SC em Palmitos e 
Timbó;

  Participação na entrega do documento Pen-
sando Santa Catarina aos candidatos à Gover-
no do Estado, aos deputados e senadores;

  Colaboração junto a Assessoria de Imprensa 
e Comunicação referente às publicações do 
CREA-SC;

  Acompanhamento das informações sobre 
Assessoria Parlamentar do Confea;

  Colaboração no projeto inicial do CREAjr em 
Santa Catarina;

  Assessoria às Entidades de Classe, Instituições 
de Ensino, instituições públicas e privadas.

 Assessoria à Presidência, Diretoria e Conselheiros.

 Forte atuação na área de meio am-
biente, colaborando nos trabalhos da 
Comissão de Meio Ambiente do Con-
selho, estando a frente de alguns proje-
tos como: elaboração do Plano de Ge-
renciamento de Resíduos no CREA-SC; 
representação no GTC – Grupo Técnico 
Científico de Prevenção de Catástro-
fes Naturais; representação no Comitê 
UPADI de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Humano;

Assessoria e apoio técnico-administrativo às Reuniões Plenárias do CREA-SC24



  Reuniões bimestrais do Colégio de Diretores 
Regionais do CREA-SC;

 3º, 4º e 5º Encontro Estadual da Medalha do 
Mérito Catarinense, inscrição no Livro do Mérito 
e entrega dos Certificados de Serviços Meritórios 
aos conselheiros e diretores regionais na capital;

  1ª e 2ª etapa do 10º CEP – Congresso Estadu-
al de Profissionais em Florianópolis no ano de 
2010;

 1º Fórum Catarinense de Educação – FCE em 
Florianópolis;

 Workshop Resolução 1010/2005, em Florianó-
polis, dias 07 e 08 de outubro/10;

  Lançamento Oficial do Projeto de Moderniza-
ção da Fiscalização e entrega dos veículos pró-
prios aos fiscais em Florianópolis, no dia 20 de 
janeiro/11.

PARCERIA/APOIO:

  6º Congresso Estadual dos Engenheiros Agrô-
nomos, 14 a 16/05/11 em Florianópolis;

  11º CONEST – Congresso Nacional Engenharia 
de Segurança do Trabalho – 11 a 13/09/11;

  14º Congresso Brasileiro Engenheiros Civis, 
29/10 a 1/11/11 em Blumenau;

  9ª Semana de Engenharia: acessibilidade para 
todos, 13 a 15/08/11 em Brusque;

  IV Seminário de Modernas Técnicas Rodoviá-
rias em Florianópolis;

  8º CONSENGE – Congresso Nacional de Sindi-
catos de Engenheiros, 24 e 25/06/11 em Floria-
nópolis;

Diretores Regionais

Medalha Mérito Catarinense

10º CEP

EVENTOS REALIZADOS

  3º, 4º e 5º SEC - Seminário Estadual dos Conse-
lheiros do CREA-SC, em Florianópolis;

  1º Encontro Estadual dos Presidentes de Enti-
dades de Classe, 16 de abril/11;

  12º, 13º e 14º Seminário Estadual de Fiscaliza-
ção – SEFIS em Florianópolis;

  4º, 5º e 6º Seminário de Agentes Administrati-
vos de Inspetorias/Escritórios Regionais – SEADI 
em Florianópolis;

  3º, 4º e 5º SEEMP – Seminário Estadual dos Em-
pregados em Florianópolis;

  68ª Semana Oficial de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia, em Florianópolis, 27 a 30 de se-
tembro/11;

Secretaria Executiva -
SECEX

  Lançamento Oficial da 68ª SOEAA – Semana Oficial da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia, 
em Cuiabá/MT, no dia 28 de agosto/10 e em Florianópolis, 17 de maio/11;

  7º e 8º ENEC – Encontro Estadual de Entidades 
de Classe do CREA-SC em Florianópolis;

  2º, 3º e 4º Seminário Estadual de Inspetores Re-
gionais – SEINSP em Florianópolis;

  2º Seminário Estadual e 5º Seminário Nacional 
de Acessibilidade em Florianópolis, de 18 a 20 
de novembro/09;

  8º ENEC
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ESTANDES NOS EVENTOS

  Congresso Panamericano de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Humano, em Florianópolis, de 
22 a 24 de maio/11;

  FENAHABIT – Feira Nacional das Tecnologias 
de Construção e Habitação, em Blumenau;

  7º Congresso Estadual de Engenheiros Agrô-
nomos, em Florianópolis, de 13 a 15 de julho/11;

  16º, 17º e 18º Salão do Imóvel e CONSTRUFAIR/
SC, em Florianópolis;

  Feira Casa Pronta Habitação e Design 2009, 2010 
e 2011, em parceria com a ASCEA, em Criciúma;

  FAIRTEC 2011 – Feira Tecnológica da Cons-
trução Civil, em Brusque, de 08 a 13 de novem-
bro/11;

  FEMI – Festa Estadual do Milho, em Xanxerê, 
de 30 de abril a 09 de maio/10;

  HABITAVI – I Feira da Habitação e da Constru-
ção Civil do Alto Vale do Itajaí, em Rio do Sul, de 
22 a 24 de outubro/10;

  6º Seminário Nacional “Modernas Técnicas Ro-
doviárias”, em Florianópolis, de 21 a 24 de no-
vembro/10.

  34º ENSA – Encontro Nacional de Sindicatos 
de Arquitetos e Urbanistas, em Florianópolis, de 
24 a 28 de novembro/10;

  Congresso Nacional dos Estudantes de Enge-
nharia Química – CONEEQ, de 25 a 31 de janei-
ro/09 em Florianópolis;

  66ª e 67ª SOEAA – Semana Oficial da Enge-
nharia, da Arquitetura e da Agronomia, de 2 a 
5 de dezembro/09 em Manaus e de 22 a 28 de 
agosto/10 em Cuiabá;

  Projetec Feira da Construção 2009, 13 a 26 
maio/09 em Chapecó;

  Architectour – Seminário Internacional de Ar-
quitetura para a Cultura e Turismo, de 8 a 10 se-
tembro/09 em Florianópolis;

  VIII Conferência Brasileira sobre Qualidade de 
Energia Elétrica, de 2 a 5 agosto/09, Blumenau.

PALESTRAS MINISTRADAS

  Foram ministradas 241 palestras institucionais do CREA-SC a 12.476 calouros e formandos com 
mais de 150 cursos atendidos de Universidades e Escolas Técnicas do Estado.

Feira Casa Pronta 

Salão do Imóvel

  II Congresso Sul Brasileiro de Meio Ambiente, 
23 a 25/10/11 em Concórdia;

  I Seminário Estadual “A Ouvidoria nas Organi-
zações: Ouvindo para melhorar”, 3 e 4/09/11 em 
Florianópolis;

 Seminário Nanotecnologia: Impactos no am-
biente, segurança e saúde do trabalhador, 
14/08/11 em Florianópolis;

  II Seminário Catarinense de Perícias Judiciais, 
28/11/11 em Florianópolis;

  Semana da Agricultura Catarinense e de Atu-
alização Agronômica, 8 a 11/09/11 em Florianó-
polis;

 Curso de defesa fitossanitária, tecnologia 
de aplicação e receituário agronômico, 18 e 
19/09/11 em Lages;

  128ª, 129ª e 130ª Reunião do Conselho Supe-
rior do Instituto de Arquitetos do Brasil;

  Lançamento do livro “Marketing para Enge-
nharia, Arquitetura e Agronomia”, do engenhei-
ro Ênio Padilha, em Florianópolis;
  Publicação do livro “Conhecimento em cons-

trução: pesquisas em Engenharia Civil”, de auto-
ria dos estudantes da UNOESC;

  Lançamento do livro “Introdução dos profis-
sionais do Sistema Confea/Crea ao mercado de 
trabalho”” dos engenheiros José de Miranda Ra-
mos Filho e Dorvino Antonio Piovezan, em Flo-
rianópolis;

  Publicação da 2ª Edição do Livro “Conheci-
mento em Construção: Pesquisar em Engenha-
ria Civil”, em parceria com a Sociedade Vicente 
Pallotti, em setembro/10;

  I Simpósio sobre cultura da Bananeira nos sub-
trópicos do Cone sul, 18 e 19/03/10 em Joinville;

  I Encontro Sul Brasileiro de Geólogos e Funda-
ção do Singeo-Sul – Sindicato Sul Brasileiro de 
Geólogos, 28 a 30/05/10 em Florianópolis;

  9º Senafrut – Seminário Nacional sobre Fruti-
cultura de Clima Temperado, 22 a 24/06/10 em 
São Joaquim;

  4º Seminário Estadual de Secretários de Agri-
cultura, em parceria com a FECAM – Federação 
Catarinense de Municípios, 5 e 6/08/10, Piratuba;

  II Simpósio Internacional de Sustentabilidade 
em Arquitetura e Urbanismo, em parceria com a 
ASBEA - Associação Brasileira dos Escritórios de 
Arquitetura, dias 7 e 8/10/10 em Florianópolis; 

  4º Seminário Catarinense de Calçadas, em par-
ceria com o CEAJ – Centro de Engenheiros e Ar-
quitetos de Joinville, 26/11/10 em Joinville.

5º SEC
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  Envio de “releases” para imprensa estadual no intuito de 
divulgar as ações do CREA-SC e aproximar o Conselho da 
sociedade. Foram inseridos em média 25 notícias por mês 
em jornais, 8 em TVs e 6 em rádios;

Força Profissional, 
Bem-Estar Social

  Reestruturação da área com a criação da As-
sessoria de Imprensa e Comunicação - AICOM e 
o fortalecimento da equipe de trabalho, contra-
tando-se um jornalista, uma designer gráfica e 
uma agente administrativa, através de concurso 
público realizado em 2009; 

  Campanha institucional anual, com ênfase 
na valorização profissional, com anúncios nas 
emissoras RBS TV, TV COM, SBT, TV BV, Ric Re-
cord e Record News, além da veiculação em 
30 rádios do estado;

  Publicação de 108 colunas informativas 
mensais nos jornais Diário Catarinense, Santa 
Catarina e A Notícia para divulgar à sociedade 
as atividades do Conselho, além de cursos e 
eventos aos profissionais;

As eleições para presidentes 
do CREA-SC e do Confea, Dire-
tores Geral e Administrativo da 
Mútua – Caixa de Assistência dos 
Profissionais do CREA-SC e Con-
selheiro Federal na modalidade 
Industrial acontecem hoje, 8 de 
novembro, em todo o estado, das 
9 às 19 horas. Serão 43 urnas ele-
trônicas que estarão à disposição 
em 33 localidades entre a sede do 
Conselho, inspetorias, escritórios, 
postos de atendimento e Mútua/
Caixa-SC. Os locais de votação es-
tão disponíveis no site do CREA 
e nas inspetorias e para votar é 

   Dúvidas podem ser esclare-
cidas diretamente com a Comis-
são Eleitoral Regional - CER-SC, 
através do e-mail cersc@crea-
sc.org.br ou pelo telefone (48) 
3331-2086. 

Participação dos arquitetos 
- Conforme Decisão Plenária nº 
1333/2011 do CONFEA e Mensa-
gem Eletrônica 053/2011 - CEF, os 
Arquitetos e Urbanistas participa-
rão apenas do processo eleitoral 
para Diretor Administrativo da 
Mútua/Caixa de Assistência dos 
Profissionais do CREA-SC, caso se-
jam associados à Mútua-SC, não 
participando dos demais proces-
sos eleitorais do Sistema Confea/
Crea, uma vez que estão consti-
tuindo seu Conselho próprio, Lei 
Federal  nº 12.378, de 31.12.2010. 
As eleições do CAU – Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo aconte-
ceram em 26.10.11.

Eleições sistema Confea/Creas 
acontecem hoje, 8.11

Presidente do Confea: 
Eng. Civil José Tadeu da Silva: nº 11 
Eng. Agrônomo Álvaro Cabrini: nº 15
Eng. Mecânico e de Seg. do Trabalho Francisco Machado: nº 12 
Tecnólogo Luis Fernando Buch: nº 17

Presidente do CREA-SC:
- Eng. Mecânico Carlos Bastos Abraham: nº 23
- Eng. Civil e de Seg. do Trabalho Carlos Alberto Xavier - Kita: nº 21
- Eng. Agrônomo Reni Constante: nº 20
- Eng. de Aquicultura Tiago Bolan Frigo: nº 22 (Concorre ao cargo através de liminar proferida 
na Ação Ordinária nº 5014115-37.2011.404.7200)

Diretor Geral da Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA-SC:
- Eng. Agrônomo Luis Carlos Coelho: nº 35
- Eng. Civil Kurt Morriesen Júnior: nº 30 (Concorre ao cargo através de liminar proferida no 
Mandado de Segurança nº 5014180-32.2011.404.7200)

Diretor Administrativo da Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA-SC:
Obs:  Conforme determinação da CEF, para esse cargo a eleição será realizada através de cédulas con-
tendo o nome do candidato, motivo pelo qual não foi realizado sorteio de número.
- Eng. Civil José Jacques Zeitoune
- Eng. Civil Marco Antônio dos Santos Bittencourt (Concorre ao cargo através de liminar 
proferida no Mandado de Segurança nº 5014180-32.2011.404.7200)

Conselheiro Federal:
Titular: Eng. Mecânico, Civil e de Seg. Trabalho Julio Fialkoski: nº 45 
Suplente: Eng. Mecânico e de Seg. do Trabalho Julio Cesar Bertoldo

Informamos que nos dias 24 e 25.11 não haverá expediente nas inspetorias, escri-
tórios e sede do CREA-SC em virtude da realização do 5º SEEMP – Seminário Estadual 
de Empregados do CREA-SC, em Florianópolis. No dia 23.11 as regionais de Caçador, 
Porto União e Canoinhas terão expediente somente até às 12h. O objetivo do seminá-
rio é a avaliação dos funcionários para a melhoria dos serviços.

Inspetorias, escritórios e sede sem expediente 
nos dias 24 e 25.11

Profissionais em dia com Conselho poderão votar para presidente do 
CREA-SC, Confea, Diretores Geral e Administrativo da Mútua/Caixa-SC e 
conselheiro federal na modalidade industrial. Participe!

Confira abaixo os candidatos:

necessário apresentar o CPF e a 
Carteira de Identidade (ou Car-

teira do CREA-SC). Poderão votar somente os pro-
fissionais com registro e ou visto no CREA-SC que 
estão regulares com o Conselho (desde o prazo de 
7.10) - cerca de 29.500. A listagem está disponível 
em www.crea-sc.org.br, assim como todas as infor-
mações sobre as eleições. 

*Nomes dispostos de acordo com sorteio realizado em 7.10.11

Hoje às 20h30 acontece na 
ACE – Associação Catarinense 
de Engenheiros, após a última 
reunião plenária do CREA-SC, a 
solenidade de entrega da Meda-
lha do Mérito Catarinense. A ho-
menagem é oferecida aos profis-
sionais do Sistema Confea/Crea, 
entidades de classe, instituições 
de ensino, empresas públicas e 
privadas, e personalidades esta-
duais que se notabilizaram por 
relevantes ações em prol da en-
genharia, arquitetura e da agro-
nomia e desenvolvimento sus-
tentável no estado. A solenidade 
marca também a comemoração 
do Dia do Engenheiro e Arqui-
teto (11.12), e homenagens aos 
34 conselheiros do CREA-SC que 
encerram seus mandatos, bem 
como aos Diretores Regionais 
e Coordenadores de Câmaras e 
Comissões do Conselho.

Na ocasião será lançada a 2ª 
edição do Livro do Mérito con-
tendo os profissionais, empresas 
e instituições laureados com o 

“Agradecemos a todos pelos 
serviços prestados em prol do de-
senvolvimento e bem estar social 
no estado e país, assim como à 
Comissão do Mérito pelo traba-
lho desenvolvido e às Entidades 
que fizeram as indicações”.

Nova gestão - O evento en-
cerra o ano e também marca o 
final da segunda gestão do pre-
sidente do Conselho, Eng. Agr. 
Raul Zucatto, que está a frente do 
CREA-SC desde 2006.

A gestão 2012/2014 terá a 
administração do Eng. Civil e de 
Segurança do Trabalho Carlos 
Alberto Kita Xavier, atual Diretor 
Geral da Mútua/Caixa-SC, eleito 
no dia 8.11 para Presidente do 
CREA-SC com 3.065 votos, repre-
sentando 54,1% dos votos váli-
dos. Saiba mais sobre o resultado 
das eleições do sistema Confea/
Crea em www.crea-sc.org.br

CREA-SC realiza hoje Solenidade 
do Diploma e Medalha do 
Mérito Catarinense

Confira abaixo os homenageados:

Diploma, Medalha e Livro do Mérito Catarinense, 
criado em 2006 e implementado nos anos de 2007, 
2008, 2009, 2010 e agora em 2011. 

“Todos os homenageados são exemplos de 
competência, ética, determinação e realização pro-
fissional, trazendo muitas conquistas para a comu-
nidade profissional do estado e a sociedade”, desta-
ca o presidente do CREA-SC, Eng. Agr. Raul Zucatto.

SENAI/SC - Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial 

de Santa Catarina
(Carlos Alberto dos Santos e 
Claudemir Rogério Oldoni).

Arq. Fernando Jorge da 
Cunha Carneiro 

(Câm. de Arquitetura e ASCEA 
– Associação Sul Catarinense 
de Engenheiros e Arquitetos)

Eng. Civil Léo 
Saraiva Caldas 

(Câm. de 
Engenharia Civil)

Eng. Agr. 
Carlos Cláudio Perdomo 

(in memoriam)
(Câm. de Agronomia e AGROCON – 

Associação dos Engenheiros Agrôno-
mos de Concórdia e Região).

Eng. Civil Rolf Reinhold 
Max Becke  

(in memoriam)
(Câm. de Engenharia Civil e 

AREA-TB – Associação Regional 
de Engenheiros e Arquitetos). 

Eng. Quim. Ana Maria 
Ferreira de Mattos Rettl 

 (Câm. de Engenharia 
Química)

MEDALHA DO MÉRITO

LIVRO DO MÉRITO

Eng. Mec. e Seg. Trab. Artur 
Carlos da Silva Moreira 

(Câm. de Eng. de Seg. do 
Trabalho e ACEST – Associação 
Catarinense de Engenharia de 

Segurança do Trabalho)

Eng. Agr. e Seg. Trab. 
Mário Lanznaster
(Câm. de Agronomia e 
Seagro – Sindicato dos 

Engenheiros Agrônomos 
de Santa Catarina).

Eng. Mec. Frank Bollmann 
(Câm. de Engenharia Industrial 

e AEAPLAN – Associação dos 
Engenheiros e Arquitetos do 

Planalto Norte.)

Eng.  Mec. e Seg. Trab. 
Hyppólito do Valle Pereira 
( ACEST - Associação Catarinen-
se de Engenharia de Segurança 

do Trabalho e Comissão de 
Mérito do Confea)
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  Publicação de 5 edições da revista do CREA-SC com artigos técnicos e matérias 
institucionais, destinadas às empresas registradas no Conselho.

  Veiculação de anúncios institucionais referentes às datas comemorativas dos profissionais do Sistema 
Confea/Crea em 4 grandes jornais do estado – Diário Catarinense, A Noticia, Santa e Noticias do Dia;

  Publicação de  
16 edições do  

Boletim Informa-
tivo do CREA-SC 

aos profissionais, 
empresas registra-

das e instituições 
de ensino com 

tiragem de 50.000 
exemplares.

  Reformulação do site do CREA-SC com elabora-
ção de notícias diárias, serviços online, bem como 
inclusão de novos links (Enquetes, manuais e 
formulários, taxas de ART, entre outros);

  Fortalecimento da comunicação interna com 
o lançamento do Informativo Interno quinzenal 
destinado aos empregados da Sede, Inspetorias, 
Escritórios Regionais e Postos de Atendimento 
de todo o Estado.

  Edição de DVD institucional, além de folders, 
manuais e banners institucionais renovando a 
campanha de mídia do Conselho;

  Envio de aproximadamente 180 edições do In-
formativo Web Crea com noticias semanais sobre o 
Conselho para mais de 12.000 emails cadastrados;
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  Aprovação do Regimento Interno do progra-
ma no dia 18.03.2011 pelo Plenário do CREA-SC;

  Constituição das seis Comissões Acadêmicas 
Regionais – CAR no mês de setembro/2011 
implantadas nas Inspetorias de Blumenau, 
Chapecó, Joaçaba, Lages, São Miguel do Oeste 
e Tubarão, com a participação dos Diretores 
Regionais, Colégio de Inspetores e Funcionários 
das Inspetorias Regionais, Coordenadores de 
Cursos, Centros Acadêmicos e estudantes;

  Cadastro de 734 estudantes no CREAjr-SC, 
tornando-se seus membros corporativos, oriun-
dos de 22 Instituições de Ensino. São membros 
dirigentes os estudantes que foram eleitos (titu-
lares e suplentes/adjuntos) para ocupar manda-
to junto às Comissões Acadêmicas Regionais e 
Estadual (CAR e CAE);

Comissão Acadêmica Estadual do CREAjr-SC toma posse durante 
Fórum Jovem realizado na 68ª SOEAA.

  Criação da CAE - Comissão Acadêmica Estadual no dia 
28.09.2011, durante o Fórum Jovem, realizado na 68ª 
Semana Oficial da Engenharia, da Arquitetura e da Agro-
nomia - SOEAA, que ocorreu de 27 a 30.09 no Centrosul 
em Florianópolis;
 
  Realização do 1º Encontro Estadual de Dirigentes do 

CREAjr-SC em 12.11.2011.

  Aprovação da instituição do CREAjr-SC na Ple-
nária de 09.12.2010, através da Decisão nº 098, 
com o propósito de promover a interrelação 
entre o CREA-SC e os estudantes de cursos de 
graduação e de nível técnico fiscalizados pelo 
sistema no Estado, aproximando o CREA-SC das 
Instituições de Ensino e dos futuros profissio-
nais do sistema;

  Criação do Grupo de Trabalho (GT) CREAjr-SC 
em 06.01.2011 ( Portaria nº 005), com o objetivo 
de apresentar metodologia e estratégias de 
ações para envolvimento com as Instituições 
de Ensino e Centros Acadêmicos, além de uma 
proposta de Regimento Interno  para delibe-
ração da Diretoria e do Plenário do Conselho, 
assim como para acompanhar o andamento 
da implantação do programa junto ao meio 
estudantil no Estado;

CREAjr-SC é constituído em 2011
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ANO

2009

2010
2011

Total

Nº EVENTOS

216

194
172

582

Nº ENTIDADES

32

31
31

-

RECURSOS - RSNº PARTICIPANTES

671.903,488.672

673.748,307.718
634.000,007.143

1.979.651,7823.533

PROGRAMA DE APOIO PEC

PROGRAMA DE APOIO PARCERIA
ANO

2010

2009

2011

Total

Nº EVENTOS PARCERIA

27

51

37

115

RECURSOS - RS

83.800,00

136.513,94

114.988,71

335.302,65

Palestras 
Realização de mais de 200 
palestras a estudantes de Enge-
nharia, Arquitetura e Agronomia 
em várias instituições de ensino 
do estado, sobre Legislação 
Profissional, Atribuições, Ética, 
Responsabilidades Profissional, 
Administrativa, Civil e Penal, 
ART, Fiscalização, Registro Pro-
fissional e Estrutura do CREA-SC.

Consolidação do PEC - 
Programa de Educação Continuada
Um dos maiores programas de capacitação do CREA-SC e com 
enorme reconhecimento das Entidades de Classe, o PEC tem a 
finalidade de aperfeiçoamento e atualização profissional através 
da realização de cursos, seminários e eventos, realizados pelas 
Entidades com o apoio e parceria do Conselho. Reestruturado 
a partir de 2006 com o objetivo da ampliação, qualificação e 
padronização das regras, o PEC capacitou na gestão 2009/2011 
23.533 profissionais, realizando 582 cursos, treinamentos e  
seminários de atualização, com um investimento de quase  
R$ 2 milhões. O CREA-SC também apoiou a realização de  
outros eventos, totalizando 115 parcerias na gestão no valor 
total de R$ 335.302,65.

Maior programa de capacitação do CREA-SC, o PEC investiu 
durante a gestão cerca de R$ 2 milhões 3736



Planejamento e Gestão
  Consolidação do PGI – Planejamento e 

Gestão nas Inspetorias envolvendo todos os 
Fiscais, Agentes Administrativos de Inspetorias,  
Diretores Regionais e Inspetores.

  Desdobramento dos objetivos estratégicos até o nível de execução das ações necessárias para 
alcançá-los, estabelecendo diretrizes desde a Presidência a todos os níveis gerenciais, sendo os 
principais focos:

  Definição de metas de melhoria nas ações da 
fiscalização, foco em áreas não fiscalizadas e/ou 
melhoria de ações existentes conforme caracte-
rísticas de cada região;

Financeiro – Redução de despesas, 
controle financeiro de gestão;

Melhoria de processos – tempo 
de tramitação e reformulação das 
rotinas;

Infraestrutura – Instalações e equi-
pamentos;

Capacitação Funcional – Aperfeiço-
amento do quadro funcional e da 
avaliação  de desempenho; 

Reestruturação do teleatendimento; 

Fiscalização - Novos procedimentos operacio-
nais, controles, fiscalização educativa, orienta-
tiva, implantação da frota própria de veículos 
com sistema de rastreamento via satélite;

Informatização - Novo Sistema Corporativo;

Comunicação – Melhoria da inserção do 
CREA-SC na mídia estadual.

  Agilidade operacional, acompanhando metas 
de rotinas que garantiram eficiência nos tem-
pos de tramitação dos protocolos e processos 
dentro das inspetorias.

  Estabelecimento de Metas de GPD  
(gerenciamento pelas diretrizes) e elaboração 
de planos de ação para todas as metas de  
melhoria, envolvendo as gerências e  
respectivos colaboradores;

  Execução de reuniões de resultados na sede, 
garantindo o acompanhamento dos mesmos e 
tratamento dos eventuais desvios; 

  Consolidação do PRF – Planejamento Re-
gionalizado da Fiscalização nas 23 inspetorias 
regionais, realizando mais de 100 encontros;

  Treinamento da Metodologia GPD e GRD (ge-
renciamento de rotina) na sede e Inspetorias;

  Capacitação dos Diretores Regionais e Ins-
petores com a metodologia do planejamento 
estratégico nas inspetorias;

  Reunião de efetividade dos resultados com 
departamentos e assessorias;

  Implantação do PEF – Planejamento Estadual 
da Fiscalização, levando a metodologia para as 
Câmaras Especializadas;

  Elaboração do Orçamento Descentralizado 
em todos os departamentos e assessorias, e 
acompanhamento dos resultados financeiros;
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  21 elogios, demonstrando reconhecimento 
pelos excelentes serviços prestados. Ressalte-se 
que, de modo geral, as pessoas, mesmo quan-
do bem atendidas, não têm o hábito de elogiar 
pessoas ou instituições; 

  16 anomalias internas, nas quais os mani-
festantes, empregados do Crea, informam 
que encontraram algum tipo de anomalia em 
processos, as quais devem ser analisadas pelos 
setores responsáveis e corrigidas. Ressalte-se 
que esse novo serviço, controle de anomalias, 
foi implantado no segundo semestre de 2011, 
em caráter experimental, após modificação do 
sistema informatizado da Ouvidoria. 

Há que se destacar que a ouvidoria tem procu-
rado agir de maneira proativa, não só receben-
do e processando reclamações, mas colabo-
rando na melhoria dos sistemas internos de 
controle e informações. 

A Ouvidoria também tem servido de órgão 
consultivo para algumas instâncias do Conse-
lho, que vêm buscar sugestões para melhorar 
seus procedimentos internos visando à satisfa-
ção dos usuários em geral. 

Retorno do contato com todos os 
usuários da Ouvidoria que apresentaram 
manifestação e cujas demandas foram 
encerradas. Este serviço está padro-
nizado e é feito mensalmente com as 
demandas do mês anterior.

Levantamento de manifestações com 
maior incidência por área, relatórios e 
informações à Presidência do Conselho, 
interação com os departamentos e asses-
sorias para análise, discussão e possíveis 
correções dos problemas mais frequente-
mente relatados. 

PÓS-ATENDIMENTO ATITUDES PROATIVAS

Algumas medidas são adotadas rotineiramente para dinamizar a Ouvidoria, como:

Na gestão 2009/2011 a Ouvidoria do CREA-SC 
recebeu um total de 1.214 manifestações, assim 
distribuídas:

  646 reclamações, caracterizadas por desagrado 
em virtude de disfunções administrativas, protes-
tos por serviços não prestados ou por alguma ação 
ou omissão do Conselho e de seus órgãos;

  272 pedidos de informação sobre procedimen-
tos e processos, com alguns deles podendo ter-se 
transformado em reclamações não fosse a partici-
pação e o envolvimento da Ouvidoria;

  211 denúncias, envolvendo principalmente o 
exercício ilegal e a falta de fiscalização;

  48 sugestões, sendo apresentadas propostas e 
ideias visando à melhoria e ao aprimoramento dos 
procedimentos internos do Conselho;

272
211
48
21

pedidos de informaçáo

denúncias

sugestóes

elogios
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As ações se dividem em fiscaliza-
ção rotineira, vistorias solicitadas 
pelo Ministério Público, ou aquelas 
realizadas por meio de convênios, 
eventos ou conjuntamente com 
outros órgãos, como a FPI – Fiscali-
zação Preventiva Integrada.

Fiscalização rotineira

Realização de aproximadamente 
165.000 visitas em 2.908.368 quilô-
metros percorridos, que culminaram 
na lavratura de 40.156 notificações e 
que após a tramitação resultaram em 
9.827 autos de infração. Este trabalho 
contribuiu para o registro de 837.340 
ARTs nos três anos de gestão.

Vistorias

Realização de vistorias em atendi-
mento as solicitações dos Ministé-
rios Públicos Estadual e Federal e 
convênios de cooperação, para ava-
liar as condições de escolas, abrigos 
de idosos e de crianças, penitenci-
árias, rodovias e estabelecimentos 
privados de uso público, de forma 
visual indicando a necessidade ou 
não de laudos técnicos mais com-
pletos e de trabalhos de manuten-
ção dos mesmos. Foram realizadas 
aproximadamente 90 vistorias. 

Ações de 
Fiscalização

Durante a gestão o DFIS realizou diversas ações e eventos 
como os Seminários de Fiscalização, além de participar do GT 
de Fiscalização do CONFEA -  Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia. Em 2010 e 2011 participou do Semi-
nário Nacional de Fiscalização continuando a discussão sobre 
os temas relevantes para a fiscalização em nível nacional. 
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Eventos

Os agentes fiscais do CREA-SC rea-
lizaram a fiscalização em todos os 
eventos importantes nas diversas 
regiões do estado como:

 Oeste: Feiras em Concórdia, Cha-
pecó e outras festas regionais.

 Planalto: Festas e feiras regionais 
como a Festa do Pinhão, Festa da 
Maçã, etc.

  Sul: Feiras em Criciúma e Tubarão 
e as festas regionais.

 Norte: Feiras em Joinville, Rio 
Negrinho, Jaraguá do Sul e as festas 
regionais como a das Flores.

  Vale do Itajaí: Feiras e festas como 
Fenahabit, Oktoberfest, Marejada, 
Fenarreco, etc.

 Florianópolis: Eventos como a  
Fenaostra, Planeta Atlântida, 
Carnaval, Folianópolis, Desafio das 
Estrelas, 68ª SOEAA, entre outros.

FPI - Fiscalização 
Preventiva Integrada

As fiscalizações preventivas integradas 
são realizadas com a participação de 
outros órgãos como Vigilância Sanitá-
ria, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, 
Fundacentro, Ministério Público, entre 
outros. No período foram realizadas 
diversas atividades, das quais desta-
cam-se: 

 Semana Nacional de Fiscalização 
na mineração, juntamente com o 
DNPM - Departamento Nacional de 
Produção Mineral;

 Ação conjunta nas obras da BR 101 SUL em 2011 com o DNIT, PRF, Diretores Regionais, Conselheiros, 
Inspetores e agentes fiscais, envolvendo auditores do trabalho e agentes fiscais do estado. 
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Entrega da Frota 
e  Treinamento 
dos fiscais

A entrega de 60 veículos aos  
agentes fiscais em 21 de janeiro  
de 2011 foi a consolidação do 
projeto da frota própria do CREA-SC, 
composto pelos veículos, sistemas 
de rastreamento, abastecimento e 
manutenção, desenvolvido durante 
os anos de 2009 e 2010.

Com a implantação da frota própria 
obteve-se uma redução acentuada 
da quilometragem realizada pela 
fiscalização, sem entretanto compro-
meter o serviço do departamento, 
otimizando a utilização dos recursos 
empregados no setor.

2.908.368
837.340

40.156
9.827

quilômetros percorridos

ARTs

notificações lavradas*

autos de infração

165.000 visitas realizadas 

  Ação conjunta com o Ministério 
do Trabalho e Emprego, envol-
vendo auditores do trabalho e 
agentes fiscais do estado. A ação 
foi realizada no município de Cha-
pecó em 2009 e em Florianópolis 
no ano de 2010;

  Participação na fiscalização 
preventiva integrada realizada na 
66ª SOEAA em Manaus. A ação foi 
realizada em shoppings e estalei-
ros, contando com a participação 
de 6 CREAS, Confea, Corpo de 
Bombeiros e Vigilância Sanitária 
locais;

  Ação conjunta nas entidades 
asilares na Grande Florianópolis 
em 2011, com o Ministério Públi-
co Estadual, Corpo de Bombeiros 
e Vigilância Sanitária, envolvendo 
a promotoria, membro do corpo 
de bombeiro, agentes da Vigilân-
cia Sanitária e agentes fiscais da 
região;

  Ação concentrada em todo o 
Estado na Semana Nacional de 
Fiscalização de Empresas e Profis-
sionais Estrangeiros, envolvendo 
auditores do trabalho e agentes 
fiscais.
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Seminário de Fiscalização
Os 12º, 13º e 14º SEFIS foram 
realizados em conjunto com 
os SEADIs e promoveram a in-
tegração das equipes das ins-
petorias com a participação de 
Coordenadores de Câmaras, 
Conselheiros, Diretores, Inspe-
tores, Gerentes e empregados 
da sede, sempre objetivando 
a efetividade e eficiência da 
fiscalização. 

Com a aproximação e inte-
ração dos diferentes atores 
buscou-se estabelecer obje-
tivos comuns, o que resultou 
na discussão de questões 
relativas a fiscalização como 
procedimentos e atividades 
a serem fiscalizadas e, em 

conjunto com o atendimento, 
de atividades que possuem 
uma interface entre os dois 
segmentos como a prestação 
de informações e recebimen-
to de documentos, sendo 
considerado excelente pelos 
participantes, atingindo seus 
objetivos e permitindo uma 
discussão ampla entre os seto-
res representados. 

Em 2011, na 14º edição do 
SEFIS, foram realizadas ofi-
cinas em que se promoveu 
a interação dos agentes de 
fiscalização com os represen-
tantes das Câmaras e com os 
Diretores Regionais, o que 
resultou em uma aproximação 

Seminários Estaduais de Fiscalização, realizados em conjunto com os  
Seminários de Agentes Administrativos de Inspetorias, promoveram a  
integração dos empregados.

proativa para o desenvolvi-
mento das atividades do setor. 
Na oportunidade foi identifica-
da a distância existente entre 
os diferentes departamentos 
e a necessidade de realização 
de mais eventos de mesma 
ordem para se promover a 
aproximação e o contínuo 
aprimoramento das ações. 

O evento contou, além de 
toda equipe do CREA-SC, com 
a participação da Juíza Federal 
Luísa Hickel Gamba da 2ª Vara 
Federal da Subseção Judiciária 
de Joinville, proferindo pales-
tra sobre a função fiscalizadora 
do CREA.

Planejamento Regionalizado
de Fiscalização - PRF

O PRF surgiu em 2008 durante as 
ações do planejamento estraté-
gico e desde então vem sendo 
aprimorado e respondendo as 
demandas sempre crescentes 
do Conselho. Nos anos de 2009 
a 2011 após a elaboração dos 
planos de ação e do estabele-
cimento das metas, iniciou-se a 
implantação do PRF nas inspeto-
rias através de reuniões regionais 
com a participação do DAT, DFIS 
e APG, trabalhando a equipe da 
Inspetoria de forma conjunta para 
se obter os melhores resultados. 

Como resultado direto desta ação 
e de outras também desenvolvi-
das pelo Conselho observamos 
nos anos que se seguiram um 
aumento crescente do número 
de ARTs, elevando o numero de 
173.061 registros em 2005 para 
247.236 ARTs em 2008 e 281.838 
em 2011. Com a continuidade 
do PRF nas regionais procedeu-
-se em conjunto com àquelas a 
revisão de seus roteiros objetivan-
do adequar os mesmos as novas 
realidades, bem como promover 
a integração dos colegiados de 
inspetores com o trabalho da 
fiscalização.  

 Reunião com as inspetorias de Itajaí, Rio do Sul, Brusque e Blumenau 
discutiu o Planejamento da Fiscalização na região.

 Inspetorias da Região Serrana discutem planejamento 
estratégico em 2010.
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205.000
115.808
6.575

atendimentos presenciais

atendimentos realizados pelo teleatendimento

consultas respondidas por e-mail

  Mais de 205.000 atendimentos realizados pelas unidades 
de atendimento;

  Estabelecimento e manutenção de tempo médio abaixo 
de dois dias para aprovação de registro de profissionais 
junto aos postos de atendimento; 

  Estabelecimento de tempo médio abaixo de 90 dias para 
tramitação de protocolos nas inspetorias regionais.

O SEFIS - Seminário Estadual de 
Fiscalização e SEADI - Seminário 

Estadual de Agentes Administra-
tivos das Inspetorias do CREA-SC, 

proporciona discussão e defini-
ções de ações e metodologias 
visando o aprimoramento e a 

melhoria da atuação das áreas de 
fiscalização e atendimento, bem 

como a troca de experiências e 
a avaliação do andamento das 

metas estabelecidas.

  115.808 atendimentos realizados 
através do teleatendimento; 

  6.575 consultas respondidas pelo 
atendimento através do e-mail fale-
com@crea-sc.org.br; 

  Inclusão e treinamento de 23 
novos empregados para atuarem 
na área de atendimento junto as 
inspetorias e sede; 

  Atualização periódica das informa-
ções disponíveis na Intranet e no site 
do CREA referente ao atendimento; 

  Estabelecimento e manutenção 
do tempo médio abaixo de trinta 
e cinco dias para tramitação de 
processos de autos de infração nas 
inspetorias regionais; 

  Estabelecimento do tempo médio abaixo de dez minutos 
para o atendimento presencial;
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Gerente do DTI, Daniel Glavam apresenta novo Sistema Corporativo do CREA-SC no 5º Seminário 
Estadual dos Empregados em Florianópolis, no dia 24.11.11.

  Novos links de Internet 
de alta velocidade para a 
Sede e Inspetorias;

  Aquisição de projetores 
multimídias, modens de 
alta velocidade e antenas 
WiFi para as inspetorias 
e sede, de novos micro-
computadores, notebooks 
e impressoras para sede, 
inspetorias e escritórios, e 
de equipamentos de rede;

Infraestrutura de TI

  Aquisição de Grupo Gerador de Energia para a Sala 
de Servidores, de um Sistema de servidores em lâminas 
(Blade System), incluindo um chassis (Enclosure) e quatro 
lâminas (Servidores), de Sistema de armazenamento de 
dados (Storage), de biblioteca de armazenamento de da-
dos para Backup (Tape Library), de cofre à prova de fogo 
para mídias de Backup e de novos servidores em rack;

  Novo sistema de E-Mail e Colaboração (fase final de 
implantação);
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  Utilização de servidores 
virtualizados;

  Implantação da política 
de utilização e segurança 
de TI;

  Aquisição e implantação 
de novos softwares para 
Modelagem de Banco de 
Dados, Desenvolvimento 
de Sistemas, Licenças para 
Usuários, Antivírus, Gerencia-
mento para os Servidores e 
Backup e Pacote Office; 



Outros serviços

  Apoio à comissão eleitoral, à comissão de 
renovação do terço, às auditorias realizadas 
no Conselho e aos eventos que necessita-
ram da área de TI;

  Suporte aos usuários internos (funcioná-
rios e estagiários) e externos (profissionais e 
empresas).

  Análise, orientação e confecção de Ter-
mos de Referência à Comissão de Licitação 
para novas aquisições na área de TI;

  Suporte presencial nas inspetorias e na 
sede para instalação e manutenção de 
equipamentos de informática em geral.CreaNet

  Mais de 3.500.000 acessos e 1.200.000 ARTs 
preenchidas no CREANET Profissional e Empresa.

Serviços Online

  Sistema de Anotação e Responsabi-
lidade Técnica de Obra e Serviço 100% 
On-Line - SARTWeb;

  Desenvolvimento de sistemas online 
para acesso a entidades conveniadas 
ao CREA-SC;

  Desenvolvimento do CA - Central de 
Atendimento e SAC - Sistema de Aten-
dimento ao Cliente para uso interno;

  Desenvolvimento e manutenção 
de outros serviços online do site do 
CREA-SC, tais como Emissão de Bo-
letos, Autenticação de Documentos, 
Profissionais e Empresas Habilitadas e 
Bolsa de Empregos.

SIC 
Sistema 
Corporativo 

  Desenvolvimento de novos 
módulos;

  Realização de melhorias e manu-
tenções;

  Geração e impressão de relató-
rios específicos e estatísticos, entre 
outros, para atender solicitações 
internas e externas;

  Transferência de dados para o 
CONFEA por WebServices - Anuida-
des, Vistos, Carteiras e Endereços.

  Arquitetura moderna e robusta visando, 
entre outros fatores, ganhos de escalabilidade 
e flexibilidade, aliada a maior produtividade e 
facilidade de manutenção;

  Desenvolvimento da migração dos dados 
legados para nova modelagem;

  Levantamento e documentação dos requisi-
tos atuais e futuros;

  Desenvolvimento de Módulos de Segurança, 
Protocolo, Geração de Documentos e Cadastro 
de Profissionais;

  Consultoria e treinamento externo das novas 
tecnologias;

  Nova modelagem de dados;

  Adequações do novo sistema para as resolu-
ções 1010 e 1025.

  Início do desenvolvimento do novo sistema corporativo 
com metodologias e tecnologias de última geração;
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  Diminuição do tempo de permanência dos 
processos no DJU, resultado da padronização 
de procedimentos, bem como das informações 
encaminhadas aos departamentos;

  Diligências junto ao Ministério Público Federal, 
ao Ministério Público do Trabalho e, em especial, 
ao Tribunal de Contas da União, com o objetivo 
de orientação sobre a legalidade dos atos;

  Assessoria às Câmaras, ao Plenário, aos depar-
tamentos, à Superintendência e à Presidência, 
visando evitar conflitos administrativos junto aos 
profissionais e à sociedade, diminuindo os pro-
cessos judiciais interpostos contra o Conselho;

  Atuação direta em diversas ações envolvendo 
matéria administrativa relacionada ao CREA-
-SC tanto em âmbito interno, quanto externo, 
destacando-se a ação direta junto ao Tribunal 
de Contas da União em Brasília, bem como a 
participação em sindicâncias e processos admi-
nistrativos disciplinares;

  Suporte aos escritórios terceirizados (conten-
cioso e dívida ativa) com o envio de subsídios 
técnicos elaborados pelos assessores técnicos 
do Conselho, a fim de estruturar melhor as 
defesas apresentadas nas ações judiciais, tendo 
em vista a necessidade de ir além dos aspectos 
meramente legais.

Adv. Michelle Lenzi e empregados do DJU apresentam resultados do 
setor durante 5º SEEMP – Seminário Estadual dos Empregados do CREA-SC

Emissão de ofícios, informações e 
pareceres referentes:

  Atendimento ao público em geral (pro-
fissionais e leigos), por telefone, e-mail ou 
pessoalmente;

  Análise de contratos, aditivos e convênios;

 Questionamentos referentes ao Sistema 
Confea/Crea, protocolados junto ao Setor 
de Atendimento, bem como perante às 
Inspetorias e Escritórios Regionais, ou 
ainda encaminhados por e-mail.

  Padronização de procedimentos, bem como 
das informações encaminhadas aos departa-
mentos, otimizando a resolução de demandas 
administrativas;

  Participação nos Encontros Nacionais de 
Integração das Assessorias Jurídicas do Sistema 
Confea/Crea (ENAJ), com atuação importante 
na discussão de relevantes temas como Nature-
za Jurídica dos Conselhos Profissionais, Regula-
mentação das Receitas e o Controle do Sistema 
Confea/Crea, Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos dos Conselhos Federais de Fiscalização 
e Criação do CAU. Participação dos Assessores 
Jurídicos também nos eventos do Conselho 
como SEINSP, SEFIS, SEADI, entre outros;

  Melhoria na bibliografia jurídica, mantendo-a 
atualizada com aquisição periódica de obras de 
diversas áreas como trabalhista, administrativo, 
cível e disciplinar;

  Intensificação do atendimento aos profis-
sionais do Sistema Confea/Crea por telefone 
e pessoalmente, otimizando a resolução de 
demandas administrativas;

  Melhoria da instrução dos processos judiciais, 
em especial as execuções fiscais, diminuindo os 
custos com sucumbência, resultando em ações 
positivas ao Conselho;
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  Aplicada para atender o disposto no Plano 
de Cargos e Salários e propiciar desenvolvi-
mento dos seus recursos humanos. O PCS 
prevê avanço salarial, sendo um ano por anti-
guidade/tempo de serviço (1,5%) e outro ano 
por merecimento (2,5%);

  Elaborada pela empresa Sinergia Recursos 
Humanos contratada  em conjunto com a 
comissão interna criada pela presidência e 
recursos humanos;

  Aplicada a todos os empregados;

  Avaliação e feed-back já realizados.

  O Portal DRH tem como objetivo efetivar a 
política de valorização dos colaboradores do 
CREA-SC, oferecendo um espaço para troca 
de informações, para serviços e facilidades, 
sendo um forte elo entre o Conselho e seus 
empregados e uma ferramenta essencial para 
a comunicação interna.

Implantação do Portal de comunica-
ção entre o DRH e empregados;

Avaliação de Desempenho

  Revisão do Plano de Cargos e Salários dos 
Empregados;

  Efetivação das demissões incentivadas 
através do PDI;

  Implantação dos Programas de Preven-
ção de Riscos Ambientais – PPRA e do Lau-
do Técnico das Condições Ambientais de 
Trabalho – LTCAT e do PCMSO - Programa 
de Controle Médico e Saúde Ocupacional;

Agregar valor ao desenvolvimento e melhoria operacio-
nal da gestão humana são responsabilidade do Departa-
mento de Recursos Humanos.

  Elaboração e aprovação do Programa de Capa-
citação Funcional, visando o aprimoramento das 
competências individuais dos empregados em 
consonância com as necessidades dos Departa-
mentos e Assessorias;

  Criação do Convênio CREA/AFUC para normatizar 
o desconto em folha do vale associado;

5958



  Vale transporte - o CREA-SC concede aos 
seus empregados que recebam até 6 salá-
rios mínimos mensais, um auxílio transporte 
que satisfaça todas as despesas com trans-
portes coletivos, no trajeto para ir e vir ao 
trabalho, mensalmente, sem ônus para o 
empregado, tendo direito somente os em-
pregados que utilizem apenas transporte 
coletivo para seu deslocamento ao local de 
trabalho;

  Auxílio creche babá ou babá - o CREA-SC 
paga aos seus empregados que tenham 
filhos de 0 a 6 anos de idade, inclusive, um 
auxílio creche ou babá para o reembolso 
de despesas realizadas mensalmente no 
limite de até 1 salário mínimo mensal. O 
recebimento do auxílio creche ou babá 
cessará assim que a criança ingressar no 
ensino fundamental, mesmo que essa hi-
pótese ocorra antes da idade de 6 anos;

  Complementação do auxílio doença e 
do 13º salário: em caso de concessão de 
auxílio doença pelo INSS, fica assegura-
do ao empregado uma complementação 
do valor do benefício até a remuneração 
a que faria jus se estivesse em atividade, 
caso o benefício pago pelo INSS seja in-
ferior ao salário do CREA-SC. Atualmente 
o Conselho concede este benefício para 
quatro empregados;

  Auxílio funeral: o CREA-SC pagará auxilio fune-
ral ao empregado ou a sua família, no valor cor-
respondente a R$ 8.000,00 por morte do empre-
gado, do cônjuge, de filho menor ou filho maior 
até 24 anos, se estudante universitário;

  Concessão de carga horária reduzida a 5 fun-
cionários em função de doença degenerativa ou 
filho portador de deficiência, conforme cláusulas 
20 e 21 do acordo coletivo de trabalho;

  Operacionalização da folha de pagamento, dis-
ponibilizando o salário antecipadamente, dia 20 
de cada mês;

  Controle de frequência com adequação às exi-
gências da Portaria 1510 do Ministério Público 
do Trabalho, através da Portaria 099/11;

 Ginástica Laboral aos empregados da sede 
duas vezes por semana;

 Controle de estágios – atualmente existem 
apenas 6 estagiários lotados nos departamentos 
DRH, DRP, DTEC e Inspetoria de Blumenau.

PACOTE DE BENEFÍCIOS

  Empregados durante SEEMP 
- Seminário dos Empregados 
do CREA-SC, em 2009.

  Contratação de 92 empregados através do Concurso Público de 2009 
para reposição de vagas e ampliação do quadro de funcionários.

  Vale alimentação = R$ 18,00 por vale x 22 
vales = R$ 396,00 por mês;
 
  Vale refeição = R$ 15,00 por dia trabalhado;

 Assistência odontológica - o CREA-SC paga 
60% do tratamento odontológico ao empre-
gado a cada 6 meses, desde que esse 60% não 
ultrapasse a R$ 1.250,00, utilizando os dentistas 
credenciados ao Conselho;

Assistência médica Unimed. O CREA-SC fornece 
aos seus empregados e dependentes convênio 
com plano de saúde, de assistência médica, hospi-
talar e laboratorial. Os titulares e dependentes dire-
tos terão seus planos parcialmente custeados pelo 
CREA-SC, da seguinte forma: 

 Plano básico: o empregado que ganha até R$ 
3.342,96 o CREA-SC paga 98% do valor da men-
salidade cobrada para o titular e 80% do valor da 
mensalidade para os dependentes diretos. Para os 
empregados que ganham acima de R$ 3.342,96 
o CREA-SC pagará 80% do valor da mensalidade 
para o titular e 50% do valor da mensalidade para 
os dependentes diretos;

  Plano especial: permanecem as mesmas dire-
trizes do plano básico citadas acima, cabendo 
ao empregado o pagamento das diferenças de 
valores do plano básico para o plano especial; 6160



  Cobrança de dívida ativa de Pessoas Física e 
Jurídica, internamente e através de escritórios 
terceirizados, no valor aproximado de R$ 3,1 
milhões; 

  Atingimento da meta de 98,43% das ARTs 
anotadas via CreaNet; 

  Elaboração de novos Procedimentos 
Operacionais em Pessoa Física para agilizar o 
tramite de processos;

  Atingimento da meta de 

98,43% 
das ARTs anotadas via CreaNet; 

  

  Elaboração de novos procedimentos 
operacionais para redução dos prazos de 
registros de Pessoas Física, Jurídica e emissão 
de Certidões de Acervo Técnico; 

  Ampliação do quadro de empregados 
para melhor atendimento aos profissionais e 
empresas;

  Controle e redução de protocolos emitidos 
e abertos no departamento;

  Elaboração de padrão para informação 
de todas as câmaras especializadas e depar-
tamentos do Conselho sobre novos cursos 
aprovados.

  Organização, adequação no arquivo e catalo-
gação do cadastro institucional do CREA-SC;

  Participação de empregados em grupos de 
melhorias de procedimentos de Pessoa Física, 
Pessoa Jurídica, AIN, ART Nacional e Acervo 
Técnico no CREA-SC e no CONFEA para redução 
no prazo de atendimento aos profissionais e 
empresas;

  Atendimentos diretos a empresas e profissio-
nais referentes a processos de registros, consul-
tas, acervo técnico e licitações; 

  Atualização cadastral dos cursos, das entidades 
de classe e instituições de ensino, com ênfase na 
Resolução 1010/2005, e inclusão destas informa-
ções no site do CREA-SC;

  Participações em eventos, seminários e pales-
tras promovidos pelo CREA-SC e CONFEA;
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  Criar procedimentos de distribuição e o con-
trole de processos às Câmaras Especializadas, às 
Comissões Permanentes, Especiais, Grupos de 
trabalhos e Sessões Plenárias;

  Responder consultas diversas por e-mail, 
skype, ofícios a profissionais, leigos, empresas 
públicas e privadas sobre questões atinentes a 
processos e legislação profissional;

  Prestar informações de caráter técnico a 
profissionais, empresas, comunidade, órgãos 
públicos e demais departamentos e assessorias 
do CREA-SC em consonância com a legislação 
profissional, pessoalmente e ou via ofícios;

  Responder manifestações a Ouvidoria, ação 
esta que de um total de 2.529 registros em ge-
ral, 10,59% foram ao DTEC, resultando em 269;

  Participar e representar o Conselho em reu-
niões com órgãos públicos, de colegiados de 
cursos das Engenharias, Arquitetura, Agronomia 
e áreas afins, reuniões nacionais de Coordena-
dores de Câmaras Especializadas, Congressos 
e Seminários Estadual de Conselheiros – SEC, 
de Fiscalização, de Atendimento, de Diretores 
Regionais, Encontro Estadual de Entidades de 
Classes e CONFEA, relacionados a legislação 
profissional; 

  Implementar e implantar melhorias nos pro-
cedimentos internos, inclusive de atendimen-
tos via agendamento, visando o cumprimentos 
das Metas de Diretriz, de Melhoria, bem como 
as de Rotinas, em consonância  aos Objetivos 
Estratégicos.

  Realizar palestras sobre Legislação Profissional para graduandos das Instituições de Ensino  
de níveis superior e médio cadastradas/registradas no Conselho, totalizando mais de 200.

As ações do departamento concentram-se nas atribuições/
atividades do corpo funcional previstas no art. 5º, 122, 123 
e incisos I, III, IV e V do art. 124 - Estrutura Básica do Regi-
mento Interno do CREA-SC.
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Instaurados (PRE) Instruídos
às Câmaras

Encam. à Comissão
de Ética p/ 

Câmaras (CEP)

Relatados
pela Comissão
de Ética (CEP)

Encam. às
Câmaras/Plenários
grau recurso (POE)

Transitaram
em Julgado
(PRE/POE)

Foram
Arquivados

Foram
Penalizados

Total de Instruções
Processuais realizadas

pelo Setor de Ética

DEPARTAMENTO TÉCNICO/SETOR DE ÉTICA
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES (ÉTICOS)

Fase

2009 2010 2011

  Formandos da UNESC visitam Sede do CREA-SC.

RELATÓRIO DE PROCESSOS RELATADOS EM PLENÁRIO

PLENÁRIO

2009

2010

2011

Total

REG. CURSOS

50

39

36

125

REG. EMP.

19

19

16

54

REG. PROF. REG.EMP
DUPLA RESP.

AIN
PF/PJ ATRIBUIÇÃO VISTAS 

PLENÁRIA TOTALCONSULTA
DENÚNCIA

43 935 385 34 72 41 1579

35 851 240 25 52 20 1281

36 1.265 101 14 14 24 1506

114 3.051 726 73 138 85 4366

CÂMARA/ANO

2009

2010

2011

Total

AGRONOMIA

2.577

2.448

1.771

6.796

ARQUITETURA

1.380

1.577

1.598

4.555

CIVIL ELÉTRICA INDUSTRIAL AGRIMENSURA QUÍMICA SEG. TRAB. TOTALGEOLOGIA
E MINAS

5.038 2.469 2.485 330 414 309 -* 15.002

5.733 2.600 2.345 382 592 388 336 16.401

4.689 2.538 2.527 409 542 352 433 14.859

15.460 7.607 7.357 1.121 1.548 1.049 769 46.262

QUANTIDADE DE PROCESSOS ANALISADOS EM CÂMARA (REGISTRO DE EMPRESAS E PROFISSIONAIS, AUTO DE INFRAÇÃO E INFORMAÇÃO):  

  Assessorar e apoiar a logística às Câmaras Especializadas, às Comissões Permanentes  
e Especiais e Grupos de trabalho.
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Gestão de Contratos

  Até 31/12/11 o Departamento de Administração foi responsável pela gestão de 175 contratos.

Compras e serviços contratados através de licitação 

REALIZAÇÃO DE 46 LICITAÇÕES NA MODALIDADE “PREGÃO” PARA:

 Fornecimento de combustível e afins;

 Aquisição de 60 veículos para frota da fiscaliza-
ção do CREA-SC;

 Aquisição de 4 veículos para sede do CREA-SC;

 Aquisição de elevadores;

 Aquisição de móveis para as inspetorias de Jo-
açaba, Caçador, Chapecó, Videira, Jaraguá do Sul 
e sede;

  Inspetoria de Joinville inaugurada em 16 de dezembro de 2011.

 Produção e impressão da revista do CREA-SC;

  Impressão do boletim informativo do CREA-SC;

  Aquisição de material de expediente, softwa-
res, computadores e impressoras;

 Contratação de empresa organizadora de 
eventos para planejamento e gerenciamento da 
68ª SOEAA;

Transparência dos números do CREA-SC entre 
gerentes, funcionários, assessores, profissionais e 
sociedade em geral, e investimentos em moder-
nização do sistema financeiro e em infraestrutura, 
através de reformas e construção de novas inspeto-
rias em todo o estado.
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  Nova sede da Inspetoria de Chapecó, inaugurada em 03 de junho de 2011. 

REALIZAÇÃO DE 8 LICITAÇÕES NA MODALIDA-
DE “TOMADA DE PREÇOS” PARA:

 Reforma do telhado da sede;

 Reforma e ampliação das Inspetorias de Lages, 
Itajaí e Videira;

 Construção das Inspetorias de Chapecó, Jara-
guá do Sul, Anexo da Sede do CREA-SC e Canoi-
nhas.

REALIZAÇÃO DE UMA LICITAÇÃO NA MODALI-
DADE “CONCORRÊNCIA” PARA:

  Contratação de Sociedade de Advogados.

 Escritório do CREA-SC em São Joaquim foi 
transformado em Inspetoria Regional no dia 06.05.2011.

  Contratação de empresa para prestação de ser-
viços técnicos especializados de desenvolvimen-
to de sistemas para ciclo de projeto, treinamento, 
construção, segurança e manutenção de sistemas 
e aplicativos WEB;

  Contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviços de Engenharia de Segurança do 
Trabalho para elaboração, implantação, realização 
e acompanhamento do Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais (PPRA) e Laudo Técnico de 
Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT);

  Contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviços médicos para elaboração e im-
plementação de Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional – PCMSO;

 Aquisição de uniformes, relógio eletrônico de 
ponto, agendas institucionais, entre outros.

  Inspetoria de Videira inaugurada em 02 de setembro de 2011.

  Projeto da nova sede da Inspetoria de Canoinhas 
em fase de construção.
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  Localização dos bens patrimoniais, adquiridos 
pelo CREA-SC, para a Sede, Inspetorias e Escri-
tórios;

 Identificação e lançamento dos bens patrimo-
niais, adquiridos pelo CREA-SC, no Sistema de 
Controle Patrimonial;

 Levantamento geral de bens, para efeito de 
conferência e atualização dos respectivos ter-
mos de responsabilidade, na sede;

 Deslocamento para todas as Inspetorias e Es-
critórios para localização e codificação dos bens 
patrimoniais adquiridos;

 Manutenção da página do patrimônio: (www.
crea-sc.org.br/intranet/sites/patrimônio);

Patrimônio

2009

2010

2011

Total

352

351

697

1400

BENS PATRIMONIAIS INCORPORADOS

 Antigo sonho dos profisisonais, a Inspetoria 
de Caçador foi inaugurada em 05.03.2010.

Com a identificação, localização e lançamento 
de todos os bens patrimoniais do CREA-SC no 
Sistema de Controle, será possível realizar a atu-
alização do valor do patrimônio do Conselho, 
que está lançado a valores nominais históricos. 
Esta atualização poderá elevar em até 5 vezes o 
valor do patrimônio atualmente existente.

Arquivo Central

  Criação de site exclusivo para o Emen-
tário das Portarias e do Livro de Posses; 

 Controle e monitoramento da produ-
ção dos documentos sonoros (reuniões 
plenárias - edição, gravação e armazena-
mento); 

 Criação dos sistemas de controle opera-
cional de consultas, transferências e des-
cartes de documentos; 

 Criação do sistema de comunicados 
internos da APG - Assessoria de Planeja-
mento e Gestão e DRH;

 Disponibilização da exposição virtual: fi-
chas cadastrais dos associados da AFUC;
Disponibilização do Livro de Atas Plená-
ria n. 01 em formato digital;

 Criação do banco de  dados do Banco de 
Conhecimento referente aos cursos, even-
tos e graduação realizados pelos emprega-
dos;

 Atualização e renovação da Página do Se-
tor de Almoxarifado;

 Transmissão ao vivo da Reunião Plenária 
pela Rádio Intranet;

 Lançamento de programa de rádio feito 
pelos empregados, de acordo com as dire-
trizes do programa de gestão do conheci-
mento;

 Criação da seção de departamentos do 
CREA na intranet;

 Reformulação da biblioteca virtual do em-
pregado;

 Lançamento do Blog do Arquivo Histórico 
do CREA-SC; 

 Lançamento do site interno Informação 
para Inspetores, que visa reunir todas as in-
formações úteis aos Diretores Regionais do 
CREA-SC em um único ambiente.

  Inspetoria de Joaçaba também foi 
contemplada com nova sede, inaugu-
rada em 18.09.2009
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Aquisição de Imóveis

Aquisição Videira

Ampliação Itajaí

Reforma Inspetoria de Itajaí

Aquisição Inspetoria de Joinville

Aquisição Inspetoria de Concórdia

TOTAL

R$ 81.490,66 

R$ 1.100.000,00

R$ 1.181.490,66 

R$ 450.000,00 

R$ 450.000,00 

2009 2010 2011

R$ 230.000,00 

R$ 180.000,00

R$ 410.000,00 

Máquinas, Motores e Aparelhos

Automóveis e Outros Veículos

Software

Mobiliarios em Geral

Equipamentos de Informática

TOTAL

2009 2010 2011

 R$ 185.567,36 

-

 R$ 107.785,55 

 R$ 129.789,06 

 R$ 317.816,83 

R$ 740.958,80

 R$ 41.817,02 

 R$ 2.353.300,00 

 R$ 319.878,30 

 R$ 20.877,52 

 R$ 169.186,00 

 R$ 2.905.058,84 

 R$ 102.142,99 

- 

 R$ 16.017,07 

 R$ 285.942,81 

 R$ 290.511,92 

 R$ 694.614,79 

  Anexo da Sede inaugurado em 21.12.2011.

Obras em Andamento

Reforma Auditório

Projetos Inspetoria de Chapecó

Aditivo Joaçaba

Aditivo Caçador

Reforma telhado sede

Projetos Sede

Construção da Inspetoria de Chapecó

Projetos nova Sede

Reforma telhado Tubarão

Reforma banheiros sede

Construção da Inspetoria de Jaraguá do Sul

Anexo sede do CREA-SC

Reforma Inspetoria de Videira

Garagem Inspetoria de Joaçaba

Construção da Inspetoria de Canoinhas

Aditivo Inspetoria de Jaraguá do Sul

Reforma Inspetoria de Joinville

TOTAL

R$ 589.392,81 

 R$ 35.715,26 

 R$ 7.640,00 

 R$ 14.900,00 

 R$ 742.043,16 

R$ 1.389.691,23 

 R$ 197.038,85 

 R$ 11.070,00 

 R$ 103.509,80 

 R$ 52.265,70 

 R$ 103.662,16 

 R$ 144.884,25 

R$ 612.430,76 

 R$ 1.314.068,66 

 R$ 202.470,40 

 R$ 14.536,00 

 R$ 528.181,23 

 R$ 82.826,37 

 R$ 142.754,43 

R$ 3.186.848,09 

2009 2010 2011

Financeiro

  Início das obras do anexo da sede do CREA-SC.
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INDICADORES

Receita de Janeiro a Dezembro

Despesa de Janeiro a Dezembro

Disponível em 31/12

Receita de ANUIDADES

Receita da Anotação de Resp. Técnica – ART

Percentual do faturamento referente a ART

Receitas de Multas

Receita Divida Ativa

Despesas Correntes Janeiro a Dezembro

Investimentos Janeiro a Dezembro

Repasses para Entidades e Eventos

Recursos aplicados no PEC 

Quantidade de ARTs 

Anuidades quitadas Nível Superior

Anuidades quitadas Nível Médio

Anuidades quitadas de Empresas 

Quantidade de Profissionais Superior registrados

Quantidade de Profissionais Superior  Vistados

Quantidade de Profissionais Médio registrados

Quantidade de Profissionais Médio Vistados

Quantidade de Empresas registradas Estado

Quantidade de Empresas Vistadas

Quantidade de Empresas Consórcio 

Quantidade de Empresas Filial

Quantidade de Empresas Estatal 

Superavit Financeiro

R$ 26.522.734,01 

R$ 25.230.070,61 

R$ 7.132.236,65 

R$ 8.255.408,79 

R$ 15.488.766,37 

58,40%

R$ 492.378,23 

R$ 524.318,77 

R$ 23.467.026,99 

R$ 1.763.043,62 

R$ 1.404.561,49 

R$ 679.829,57 

261.004

23.807

7.978

9.139

1.938

1.250

1.291

114

1271

79

22

175

2

 R$ 5.000.878,90 

 

R$ 31.227.683,29 

R$ 32.506.924,85 

R$ 8.056.464,67 

R$ 9.599.306,87 

R$ 18.795.531,69 

60,19%

R$ 529.473,38 

R$ 558.236,01 

R$ 27.030.684,12 

R$ 5.476.240,73 

R$ 1.382.268,23 

R$ 650.761,48 

294.498

25.648

8.413

9.827

2.170

1.416

1.145

93

1212

43

33

186

0

 R$ 3.450.873,19 

 

R$ 37.325.628,27 

R$ 37.025.933,72 

R$ 6.877.511,68 

R$ 10.391.652,66 

R$ 20.930.305,96 

56,07%

R$ 559.364,67 

R$ 606.822,57 

R$ 33.596.481,84 

R$ 3.429.451,88 

R$ 1.629.184,54 

R$ 554.913,61 

310.431

26.784

8.851

10.645

2.331

1.283

1.396

84

1453

73

23

193

0

 R$ 141.524,12 *

 

2009 2010 2011

*  Ressalta-se que no ano de 2011 foi criado o CAU/SC - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, 
conforme Lei 12.378/10, e o CREA-SC repassou cerca de R$ 3,9 milhões a este Conselho.

 Foram investidos R$ 908.000,00 na constru-
ção e  aquisição de móveis para a Inspetoria de 
Jaraguá do Sul, inaugurada em 18.11.11.

  Solenidade de Instalação da
 Inspetoria de Curitibanos, antes 
Escritório Regional, em 11.03.2011.

  Para melhor atender aos profissionais, 
empresas e a sociedade, o Escritório de 
São Lourenço do Oeste foi transformado
em Inspetoria Regional em 20.05.2011.
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Eng. Agr. Raul Zucatto 
Presidente

Eng. Civil Francisco de Assis Beltrame
2º Vice-Presidente
 
Eng. Eletric. José Antônio Latrônico Filho
2º Vice-Presidente
 
Arq. Urb. Rafael Fornari Carneiro
1º Secretário
 
Eng. Civil Luiz Cesar Zimmermann Damásio
2º Secretário
 
Eng. Mec. Sérgio Ricardo Mendes Moraes
3º secretário
 
Eng. Agr. Germano Fuchs
1º Tesoureiro

Geól. Rodrigo Del Olmo Sato
2º Tesoureiro

Diretoria 2009

Eng. Agr. Raul Zucatto 
Presidente

Eng. Civil Laércio Domingos Tabalipa
1° Vice-Presidente
 
Eng. Eletric. João Reus de Camargo
2º Vice-Presidente
 
Eng. Civil João de Oliveira
1º Secretário

Eng. Quim. Paulo Antônio Constantino
2º Secretário
 
Tec. Agropec. Edson Carlos de Quadra
3º secretário
 
Eng. Agr. Germano Fuchs
1º Tesoureiro
 
Eng. Mec. Wilson Cesar Floriani Junior
2º Tesoureiro

Eng. Agr. Raul Zucatto 
Presidente

 Eng. Civil Laércio Domingos Tabalipa
1° Vice-Presidente

Eng. Agr. Edélcio Paulo Bonato
2º Vice-Presidente
 
Arq. Urb. Danielle Marion Gioppo
1ª Secretária
 
Eng. Sanit. Amb. Mauro Luiz Lucas
2º Secretário
 
Eng. Eletric. Ralf Ilg
3º secretário
 
Geól. Rodrigo Del Olmo Sato
1º Tesoureiro
 
Eng. Mec. Wilson Cesar Floriani Junior
2º Tesoureiro

Diretoria 2011 Diretoria 2010
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 Departamento de Registro e 
Processos - DRP

Gerente: 
Eng. Eletric. LEÔNIDAS CARLOS MARTINS 

 Departamento de Atendimento - DAT

Gerente: 
Bibl. CARLOS ALBERTO PINHEIRO

 Departamento de Recursos 
Humanos - DRH

Gerente:
Psicol. ANA CRISTINA FERRARY

Gerente:
Adm. ELAINE VIANA DA SILVA
(até setembro/2011)

Gerente:
Adm. ADILSON DIGIÁCOMO 
(até fevereiro/2010)

 Departamento de Tecnologia 
da Informação - DTI

Gerente:
Bel. Ciências Comp. DANIEL GLAVAM TAVARES 

  Departamento Técnico - DTEC

Gerente:
Eng. Oper. Metal. PEDRO MIGUEL DE ANDRADE

ASSESSORIA TÉCNICA DTEC

Engenheira Agrônoma 
ISABELLE NAMI REGIS

Engenheira Civil 
MARÍLIA MÁRCIA DOMINGUES CORRÊA 

Engenheira Química 
FERNANDA MEYBOM MACHADO

Engenheira Química 
DALVA SBRUZZI

Engenheiro Civil
ALCIDES ROMÃO DA SILVA

Engenheiro Eletricista
PAULO MIGUEL DE AGUIAR

Engenheiro Mecânico
JAISON FERNANDO NICOLODI

Arquiteto
LUIS HENRIQUE BOABAID DOS REIS

Engenheiro Agrimensor 
AISLAN OSÓRIO DA COSTA 

Geólogo
FERNANDO MACHADO LAPLACE 
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

Chefe de Gabinete
Eng. Agr. e Seg. Trab. LEONEL FERREIRA JUNIOR

Superintendente
Eng. Civil LUIZ HENRIQUE PELLEGRINI

Secretária da Presidência
LUCIANA ELIZA LUCIANO

Secretaria Executiva - SECEX
Coordenadora: ARLÉIA APARECIDA MARTINS

ASSESSORIAS DA PRESIDÊNCIA 
E GERÊNCIAS DO CREA-SC

 Assessoria de Planejamento 
e Gestão - APG

Coordenador:
Eng. Civil LUIZ HENRIQUE PELLEGRINI

Coordenador:
Analista Sist. SÉRGIO MATOS MARTINS 
(até fevereiro/2011)

  Assessoria de Imprensa e 
Comunicação - AICOM

Coordenadora:
Jorn. CLAUDIA RENATA DE OLIVEIRA

 Assessoria de Capacitação 
Profissional - ACP

Coordenador:
Eng. Agr. ARI GERALDO NEUMANN

 Ouvidoria e Assessoria de Convênios 
e Relações Institucionais - ACRI

Ouvidor e Assessor:
Eng. Eletric. CLAUDE PASTEUR DE ANDRADE FARIA

 Departamento de Fiscalização - DFIS

Gerente:
Eng. Civil PAULO RUARO 

Gerente:
Eng. Mec. KLEBER MEDEIROS JUSTUS 
(até dezembro/2010)

 Departamento Jurídico - DJU

Gerente: 
Adv. LINCOLN DE PAULA

 Departamento Financeiro - DF

Gerente: 
Cont. IVAN GABRIEL COUTINHO

Gerente: 
Cont. JORGE LUIS CASCAES 
(até junho/2009)

 Departamento de Administração - DA

Gerente: 
Adm. MURILO REBELLO HOFFMANN
 
Gerente:
Cont. LIANE CRISTINE SALOMONS 
(até abril/2011)

Estrutura Administrativa
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JORNALISTA RESPONSÁVEL
Jorn. Claudia de Oliveira (MTBSC 00536)

PRODUÇÂO
Assessoria de Imprensa e 
Comunicação CREA-SC

JORNALISTAS
Jorn. Claudia de Oliveira (MTBSC 00536)
Jorn. Patrícia Francalacci (MTBSC 01016)

Jorn. Adriano Comin (MTBSC 02114)

COLABORAÇÃO
Viviane da Rosa

Gerentes e Assessores 
da Presidência do CREA-SC

EDITORAÇÃO
Larissa Pavan

IMAGEM DA CAPA
more great vectors/ShutterStock.com  

BANCO DE IMAGENS
Arquivo CREA-SC / ShutterStock / Stock.XCHNG

IMPRESSÃO
Gráfica Lessabuss

Expediente
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