
Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 1.676 do 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia do Rio Grande do Sul – Crea-RS, 

realizada em 11 de janeiro de 2010, na sede do 

órgão, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do 

Sul (Posse dos novos conselheiros para o triênio 

2010-2012). 

Às quatorze horas e vinte minutos do dia onze de janeiro de dois mil e dez, na sede do Conselho 1 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul – Crea-RS, em Porto 2 
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, reuniu-se o Plenário do órgão, em sua Sessão Ordinária nº 3 
1.676, sob a presidência do engenheiro civil Luiz Alcides Capoani, e presentes os conselheiros 4 
regionais Ademar Michels, Alcimar da Rocha Lopes, André Luis Queiroz Araújo, Andréa 5 
Larruscahim Hamilton Ilha, Antônio Cândido Varela Trindade, Artur Pereira Barreto, Augusto 6 
César Mandagaran de Lima, Carlos Giovani Fontana, Charles Leonardo Israel, Carlos Antônio da 7 
Costa Tillmann, André Huyer, Cláudio Fischer, Córdula Eckert e seu suplente Nelso Volcan 8 
Portelinha, Cristina Wayne Brito, Edison Ademir Cunha Pimentel, Edison Zanckin Alice, Edival 9 
Silveira Balen, Elizabeth Trindade Moreira, Emídio Marques Ferreira, Evandro Krebs Gonçalves, 10 
Fernando Oltramari, Flávio Pezzi, Flávio Thier, Francisco Carlos Bragança de Souza, Ivo 11 
Germano Hoffmann, Jair Weschenfelder, Luiz Pedro Trevisan, James Rodrigues Garcia, Jana 12 
Koefender, Jorge Alberto Albrecht Filho, Jorge Augusto Peres Moojen, Jorge Silvano Silveira, 13 
José Ascânio Vilaverde Moura, José Eduardo Pereira Neto, Lélio Gomes Brod, Lia Maria Herzer 14 
Quintana, Fabrício Seyboth Mallmann, Luiz Alberto Carvalho Júnior, Luiz Antônio Castro dos 15 
Santos, Luiz Carlos Karnikowski de Oliveira, Luiz Fernando Castro do Amaral, Luiz Nelmo de 16 
Menezes Vargas, Lulo José Pires Corrêa, Marco Antônio Dias Noguez, Marcos Fernando Uchôa 17 
Leal, Maria Beatriz Medeiros Kother, Maria da Graça Sebben, Mario Cezar Macedo Munró, 18 
Mauro Fernando Ferreira, Nelson Kalil Moussalle, Nilo Antônio Rigotti, Nirce Saffer 19 
Medvedoviski, Odir Francisco Dill Ruckhaber, Otto Willy Knorr, Paulo Deni Farias, Paulo 20 
Ricardo Castro Oliano, Pedro Augusto Alves de Inda, Pedro Silva Bittencourt, Ricardo Scavuzzo 21 
Machado, Roseli de Mello Farias, Denise Rosado Retamal, Underléa Miotto Bruscato, Valdemar 22 
Kaliniewicz, Vitor Lemieszewski, Volnei Galbino da Silva, Volnei Pereira da Silva, Aramiz Júlio 23 
Gonçalves Mendes, Luiz Ernesto Grillo Elesbão, Marcos Antônio Leite Frandoloso e Raul de 24 
Oliveira Neto. Presentes também à sessão os seguintes profissionais indicados por entidades de 25 
classe e instituições de ensino superior para exercerem a função de conselheiro regional titular ou 26 
suplente ao longo do triênio 2010-2012, cujos atos de posse transcorreriam a seguir: Adelir José 27 
Strieder, Alberto Nascimento Abib, Alexandre Figueiredo Barnewitz, Alvino Jara, André Santana 28 
Stolaruck, Antônio Carlos Pereira de Souza, Arcângelo Mondardo, Armando Rodrigues da Costa, 29 
Carlos Alberto da Fonseca Pires, Carlos Alberto Sant’Ana, Carmen Anita Hoffmann, Dirceu Pinto 30 
da Silva Filho, Eddo Hallenius de Azambuja Bojunga, Fausto Henrique Steffen, Francisco Pires 31 
Neves, Gilso Mário Rampelotto, Gilson Luis Machado, Gislaine Vargas Saibro, Ivan Maciel 32 
Treiguer, Ivo Nunes,  Jaceguáy de Alencar Inchausti de Barros, Jefferson Luiz de Freitas Lopes, 33 
José Ângelo Moren dos Santos, Juarez Morbini Lopes, Jorge Kämpf, Júlio Surreaux Chagas, 34 
Leandro Manenti, Lina-Alméri Gautério Paganélli Zoch Cavalheiro, Luciano Roberto Grando, 35 
Marcelo Schüler, Marcio de Mendonça Lima Arioli, Marcio Gomes Lontra, Marcus Frederico 36 
Martins Pinheiro, Maria Alice Costa Corrêa Silva, Maria Bernadete Sinhorelli de Oliveira, Marino 37 
José Greco, Maurício André Lohmann, Maurício de Campos, Moisés Machado Santos, Moisés 38 
Souza Soares, Monica Grosser, Noel da Silva Santos, Norberto Holz, Paulo Fernando do Amaral 39 



Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 1.676, de 11/1/2010.           Fl. 02 

Fontana, Pery da Silva Bennett, Rinaldo Ferreira Barbosa, Roberto Carbonera, Rodrigo Fabrício 40 
Kerber, Rômulo Plentz Giralt, Rosana Oppitz, Rubens Zolar da Cunha Gehlen, Rui Mineiro, 41 
Sandra Beatriz Vicenci Fernandes, Sérgio Luiz Lena Souto, Silvérius Kist Júnior, Tiago 42 
Holzmann da Silva e Wilson Luiz Arcari. Havendo quórum regulamentar, o Senhor Presidente 43 
saudou a todos e declarou aberta a sessão, convidando de imediato os presentes a se perfilarem  44 
para a execução do Hino Nacional e, ato contínuo, do Hino do Estado do Rio Grande do Sul, feito 45 
o quê passou-se à abordagem dos assuntos constantes da ORDEM DOS TRABALHOS, cujo 46 
roteiro foi conduzido pelo Cerimonial do evento, nos moldes registrados a seguir. 1) 47 
DESTAQUES. O Cerimonial destacou as presenças do presidente do Conselho Federal de 48 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – Confea, eng. civil Marcos Tulio de Melo; dos membros 49 
da diretoria do Regional, arquiteto e urbanista Augusto Mandagaran de Lima, 1º vice-presidente; 50 
eng. civil Ricardo Scavuzzo, 2º Diretor-Administrativo, e técnico em edificações Flávio Pezzi, 2º 51 
diretor-financeiro,  bem como dos ex-diretores engenheiro agrônomo e engenheiro de segurança 52 
do trabalho Moisés Souza Soares e engenheira agrônoma Carmem Dora Porto Fransozi, que 53 
encerraram seus mandatos de conselheiros em 31 de dezembro de 2009; do diretor-geral da Mútua 54 
- Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-RS, arquiteto e urbanista e engenheiro de 55 
segurança do trabalho Osni Schroeder;  dos coordenador e coordenador-adjunto das Inspetorias do 56 
Crea-RS, engenheiro civil Marcus Vinícius do Prado e engenheiro agrônomo Bernardo Luiz 57 
Palma; dos Presidentes dos Cre-DF, Francisco machado da silva; do Crea-GO, Gerson de 58 
Almeida Taguatinga; do Crea-MT, Tarcísio Bassan; do Crea-SC, Raul Zucatto; do Crea-SE, Jorge 59 
Roberto Silveira, e do representante do presidente do Crea-PR, Francisco Ladaga. Realçou 60 
também as presenças dos Diretores da Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-61 
RS, engenheiro civil Melvis Barrios Junior e geólogo Antonio Pedro Viero, e dos atuais, ex-62 
conselheiros, profissionais indicados e demais convidados. 2) EXIBIÇÃO DE VÍDEO 63 
INSTITUCIONAL. O Cerimonial assinalou que durante o ano de 2009 e até maio de 2010, o Rio 64 
Grande do Sul vem assistindo e participando ativamente de diversos atos em comemoração aos 75 65 
anos de criação do Crea-RS, projetando nas telas instaladas no recinto do plenário, para 66 
conhecimento geral, o vídeo institucional comemorativo ao fato narrado. 3) Pronunciamento do 67 
Presidente do Confea. O presidente do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 68 
Agronomia – Confea, engenheiro civil Marcos Túlio de Melo, agradeceu o convite para participar 69 
da sessão e deu boas-vindas aos novos conselheiros da Casa, desejando a todos um excelente 70 
2010, ano em que, dentre outros grandes desafios, acontecerá o VII Congresso Nacional dos 71 
Profissionais. Parabenizou a todos, de modo especial à Diretoria e ao presidente Capoani, pelo 72 
brilhante trabalho que tivera a oportunidade de testemunhar e que seria coroado naquela noite com 73 
a entrega oficial de noventa novos veículos para a fiscalização do Crea-RS, que qualificou como 74 
sendo um modelo de eficácia. Dizendo de sua satisfação pela aquisição do novo prédio do Crea-75 
RS, que tivera a oportunidade de visitar naquela data, o presidente do Federal realçou também a 76 
criação e a evolução do Crea-JR, que considera ser um grande desafio apresentado ao Sistema, 77 
que é o de ter uma inserção maior com os jovens, as universidades e as escolas técnicas. Por fim, 78 
convidou a todos para participarem ativamente das diversas atividades programadas pelo 79 
Conselho Federal para o ano de 2010. 4) EXPEDIENTE. A Mesa deu destaque às seguintes 80 
correspondências recebidas: 4.1 Carta de 21 de dezembro de 2009, do engenheiro florestal 81 
Pedro Roberto de Azambuja Madruga, solicitando renúncia da função de conselheiro 82 
representante titular do Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal de Santa Maria, lotado 83 
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na Câmara Especializada de Engenharia Florestal, por motivo de afastamento do País para a 84 
realização de aperfeiçoamento profissional. Ciente. Nada a opor. 4.2 Carta de 21 de dezembro 85 
de 2009, do engenheiro florestal Gilso Mario Rampelotto, solicitando renúncia da função de 86 
conselheiro representante titular da Associação Gaúcha de Engenheiros Florestais – AGEF, lotado 87 
na Câmara Especializada de Engenharia Florestal, tendo em vista seu nome estar sendo indicado 88 
para ocupar a função de conselheiro titular do Crea-RS por outra entidade para o biênio 2010-89 
2011. Nada a opor. 3.3 Carta de 23 de dezembro de 2009, do engenheiro de minas Regis 90 
Wellausen Dias, solicitando renúncia da função de conselheiro representante titular da 91 
Associação Gaúcha de Engenheiros de Minas – AGEM, lotado na Câmara Especializada de 92 
Geologia e Engenharia de Minas, alegando razões de ordem profissional. Solicita também que 93 
face ao que dispõe o § 2º do art. 44 do Regimento Interno, seja dado ao seu pedido regime de 94 
urgência. Nada a opor. 5) COMUNICAÇÕES.  Após saudar os ex-companheiros de diretoria, os 95 
colegas que encerraram mandato de conselheiro e os que ora assumiam a função, o presidente 96 
Luiz Alcides Capoani fez o seguinte pronunciamento. “Algum tempo atrás, quando chegamos 97 
aqui no Conselho tínhamos um propósito: a melhoria da gestão do nosso Conselho. E 98 
acreditamos que não basta ficar do lado de fora reclamando e querendo mudanças sem a efetiva 99 
participação. Como engenheiro, via que poderíamos mudar e avançar, e viemos aqui trazer 100 
nossas idéias e projetos para serem discutidos neste plenário, onde todas as idéias são bem-101 
vindas e onde todos buscam o engrandecimento do nosso Conselho. Em nossa atuação como 102 
conselheiro, sempre fomos combativos, e estamos colocando em prática as pautas tantas e tantas 103 
vezes tratadas aqui neste espaço democrático. Nossa atuação sempre foi propositiva, e temos tido 104 
a honra de ter  como parceiros pessoas da qualidade de cada um de vocês colegas aqui presentes. 105 
Tivemos bons momentos aqui neste plenário, e até mesmo as divergências sempre foram somente 106 
no campo das idéias, e dessas divergências surgiram melhorias de projetos ou a convicção e a 107 
certeza que o caminho planejado estava correto. Aos que saem, devo dizer muito obrigado pelo o 108 
que  construímos nesse primeiro ano, e sempre podemos ter a garantia efetiva e consciente 109 
desprovida de pequenas vaidades, onde foi posto à frente os interesses da maioria dos 110 
profissionais e das entidades aqui representadas. Sabemos que temos capacidade para 111 
transformar o que é possível, a modernização voltada principalmente para a prestação de 112 
serviços eficientes, e neste dia em que nós temos a honra de entregar a nossa frota própria de 113 
veículos, e iniciando uma nova fase de fiscalização e o lançamento do livro dos 75 anos de 114 
história, de trabalho e de credibilidade. Tivemos a posse, pela manhã, dos representantes de 115 
zonais. Queremos agradecer a cada um de vocês que estão se agregando ao nosso projeto de 116 
gestão e aos que hoje nos deixam, dizendo aos  que chegam que há muito trabalho pela frente a 117 
ser feito, uma tarefa árdua. Terão que substituir primeiro à altura os que hoje deixam os seus 118 
cargos e que foram incansáveis, com disposição, com respeito, cordialidade e principalmente 119 
trabalho efetivo; pessoas que engrandecem o nosso Conselho e que fazem parte da história de 75 120 
anos do Crea-RS. A cultura para nós é a realização emocional mais importante, legado para as 121 
próximas gerações, e um tributo de respeito e admiração a todos aqueles que nos antecederam. A 122 
história do Crea-RS não se inicia recentemente, somente somos um elo de ligação entre o 123 
passado e as novas gerações e as formas de construirmos um novo futuro. O Crea-RS completou 124 
75 anos, e precisávamos contar esta belíssima história de sua criação e de trabalho dos 125 
profissionais e empresas registrando às novas gerações e profissionais da área tecnológica: 126 
quem somos, quais são as nossas raízes e quem foram os que construíram o Rio Grande do Sul. A  127 
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figura destes profissionais da área tecnológica está neste contexto e ocupam um papel de 129 
destaque, e por este motivo decidimos fazer o livro dedicado aos profissionais e empresas que 130 
fizeram e fazem parte do nosso Conselho. Temos que buscar nas mesmas experiências e 131 
descobertas, continuar sonhando, criando e realizando, aprendendo com o passado, vivenciando 132 
o presente cada vez mais dinâmico e, principalmente,  construir o futuro. Lá atrás, me recordo, 133 
ao formatar os nossos programas da base da nossa campanha ouvimos muitas vezes e nos diziam 134 
que éramos por demais abrangentes e que haviam propostas de difícil realização. Mas 135 
acreditamos que projetos somente viram realidade com o somatório de vontades e 136 
comprometimento de todos, e tivemos o apoio de todos os conselheiros, diretoria, inspetores, 137 
entidades de classe, dos sindicatos, dos funcionários e da imprensa. Hoje, o Crea-RS é respeitado 138 
na imprensa do Rio Grande do Sul, e é muito importante que se diga o apoio que estamos 139 
recebendo da imprensa e de todos os profissionais da área tecnológica e de outros conselhos que 140 
se agregaram para discutir conosco projetos e contribuíram para que estas propostas saíssem do 141 
papel e virassem realidade. Gostaríamos aqui de elencar algumas realizações deste ano, com 142 
relação às inspetorias e aos escritórios de representação. Junto à fiscalização, dotamos de maior 143 
autonomia financeira, instrumentalizamos com recursos materiais de informática, ampliamos as 144 
atividades de fiscalização no combate ao exercício ilegal das profissões, através da contratação 145 
de 19 Agentes Fiscais. Tivemos a ousadia de contratar, enquanto alguns Creas estavam 146 
demitindo; através de concurso público chamamos fiscais para nos preparar porque este ano sem 147 
dúvida nenhuma o Brasil vai crescer e nós estamos preparados, totalizando 90 Agentes Fiscais. 148 
Adquirimos e vamos entregar hoje à noite a nossa frota própria de veículos com identidade visual 149 
padronizada, equipados com GPS e um sistema de controle de frotas, otimizando, racionalizando 150 
e principalmente dando maior visibilidade ao nosso Conselho. Criamos a Inspetoria de Viamão e 151 
Posto de Atendimento de Getúlio Vargas, já aprovados pelo Plenário e em fase de implantação. 152 
Ampliamos e dinamizamos a estrutura do Departamento de Fiscalização com o desmembramento 153 
do Setor de ARTs e Acervo Técnico, e criamos o Departamento específico de Fiscalização. Hoje, 154 
temos a agilização dos processos de registro e vistos em atestados. Valorizamos a ART como 155 
instrumento de proteção da sociedade e dos profissionais, com projetos de educação e 156 
conscientização da importância da ART de Cargo e Função, e buscamos parcerias com o Daer, 157 
CRM, Eletrosul, entre outros convênios. Padronizamos a indumentária dos Agentes Fiscais e 158 
inspetores com coletes de identificação e carteira de apresentação oficial. Criamos fiscais 159 
itinerantes que suprem a necessidade das zonais quando necessário. Inauguramos a inspetoria de 160 
Ibirubá. Atendimento das exigências de acessibilidade nas inspetorias novas e nas demais 161 
inspetorias, um trabalho em conjunto com o GT Acessibilidade e a coordenadoria das 162 
inspetorias. Criamos a CAT – Certidão de Acervo Técnico eletrônica, que possibilita ao 163 
profissional a obtenção da certidão sem deslocamento até o Conselho ou à  inspetoria. Tivemos 164 
também a votação via Web da eleição das comissões nas inspetorias, visando dar maior 165 
representação e participação dos nossos profissionais. Câmaras Especializadas e Plenária – 166 
Valorizamos as instâncias deliberativas do Conselho, contratamos seis assessores para as 167 
especializadas para que pudessem ajudar no desenvolvimento dos trabalhos e auxiliar os nossos 168 
conselheiros. Desenvolvemos aqui, pelos profissionais do Crea-RS, e que já estará em fase de 169 
licitação, o relato eletrônico de processos, visando a agilizar e desobstruir a pauta de votação 170 
das câmaras e plenário. Instalação do sistema eletrônico simples de votação, que possibilitou as  171 
votações feitas aqui pela Casa, sem custo nenhum – estamos em dia em todas as nossas votações.  172 
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Disponibilizamos a todos os assessores de câmara os aparelhos de telefonia para promover a 174 
melhoria da comunicação interna e externa. Para este plenário, foram adquiridas 197 poltronas 175 
para melhor acomodação durante as sessões plenárias. Entidades de Classe – Facilitando o 176 
apoio e complementação de cursos e seminários sugeridos por elas, de forma ágil e 177 
desburocratizada.  Fortalecemos as entidades de classe através do repasse dos valores das ARTs 178 
com sua antecipação. Hoje, pagamos mensalmente as nossas entidades de classe, e também 179 
graças aos conselheiros suplementamos R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) destinados às 180 
entidades de classe, que não estava no orçamento do ano passado. Duplicamos as representações 181 
nos encontros de entidades de classe, com a participação de dois membros por entidade e, o mais 182 
importante,  democratizamos o EESEC: hoje, quem faz o encontro das entidades de classe são as 183 
próprias entidades. Com relação às instituições de ensino e universidades, construímos parcerias 184 
com visitas a várias universidades visando um novo modelo de integração entre o Conselho e as 185 
instituições de ensino. Realizamos o II Encontro de Instituições em Santa Maria (RS), visando 186 
uma melhor integração institucional e buscando sensibilizar os professores das áreas abrangidas 187 
pelo Sistema Confea/Creas da importância do recolhimento da sua ART de Cargo ou Função, 188 
bem como a questão da Resolução nº 1.010. O projeto do Crea-JR foi implantado e aprovado no 189 
Plenário, e, dando segmento, deixamos democraticamente a coordenação para a Comissão de 190 
Ensino do Crea-RS, continuando este belo projeto implantado graças a este Plenário. Criamos o 191 
vídeo institucional para ser apresentado nas universidades dando conhecimento da legislação do 192 
Sistema, direcionado aos alunos das universidades e instituições de ensino. Divulgamos o 193 
Conselho através de espaços objetivos na mídia, esclarecendo a sociedade sobre a 194 
responsabilidade e importância dos nossos profissionais, através de seu trabalho no dia-a-dia e 195 
melhoria da qualidade de vida da população. Instituímos o GT-Parlamentar, com a finalidade de 196 
orientar tecnicamente os nossos parlamentares e acompanhar projetos de interesse da área 197 
tecnológica nas câmaras municipais e legislativos estadual e federal. Criamos o GT-Empresarial,  198 
aproximando as entidades empresariais. Por fim, elaboramos a nova estrutura organizacional do 199 
nosso Conselho, fazendo um novo organograma, e estamos criando um novo plano de cargos e 200 
salários, adequando e buscando uma efetiva valorização do quadro funcional. O mais importante  201 
foi, no nosso entendimento, a aquisição da nova sede com mais de 6.000 m² de área construída, 202 
num local de maior visibilidade. Há muito que realizar e para isso tivemos o apoio dos senhores e 203 
a colaboração e a implementação da nossa gestão inovadora e moderna que pretende avanços no 204 
nosso Conselho. Então, esse comprometimento de consolidação de uma nova cultura e melhorias,  205 
alinhado às melhores formas de gestão e às necessidades de todos os profissionais e empresas,  206 
necessita a participação efetiva de cada um dos senhores com sugestões e projetos. Agradeço a 207 
todos que mantêm o nosso Crea; queremos continuar lhes representando e promovendo o  208 
crescimento e melhoria para um Conselho cada vez melhor e mais forte. Obrigado.” 6) POSSE 209 
DOS NOVOS CONSELHEIROS – TRIÊNIO 2010-2012. Foram chamados a comparecer à 210 
Mesa Diretora para subscrição do respectivo Termo de Posse com o Senhor Presidente, sendo 211 
calorosamente aplaudidos ao final do ato, os seguintes profissionais indicados por entidades de 212 
classe e instituições de ensino superior para assumirem a função de conselheiro regional durante o 213 
período de mandato fixado na  Decisão nº PL-1840/2009, do Conselho Federal de Engenharia, 214 
Arquitetura e Agronomia – Confea, que aprovou a Composição do Plenário do Crea-RS para o 215 
exercício de 2010: pela Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos – ABEMEC/RS, 216 
engenheiros mecânicos Luciano Roberto Grando (titular) e Júlio Surreaux Chagas (suplente), com 217 
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mandatos de três anos; pela Associação dos Engenheiros Agrônomos de Passo Fundo – 218 
AEAPF, engenheiro agrônomo e engenheiro de segurança do trabalho Moisés Souza Soares 219 
(titular) e engenheiro Ivo Nunes (suplente), com mandatos de três anos; pela Associação dos 220 
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região dos Vinhedos – AEARV, arquitetos e 221 
urbanistas Iomara Troian (titular, ausente à sessão) e Márcio de Mendonça Lima Arioli (suplente), 222 
com mandatos de três anos; pela Associação dos Engenheiros Agrônomos do Vale do Rio 223 
Pardo – AEAVARP, engenheiros agrônomos Arcângelo Mondardo (titular) e Jorge Kämpf 224 
(suplente), com mandatos de três anos; pela Associação dos Engenheiros Inspetores de 225 
Caldeiras, Vasos Sob Pressão e Equipamentos Correlatos do Estado do Rio Grande do Sul – 226 
AEIERGS, engenheiro mecânico e engenheiro de segurança do trabalho José Ângelo Moren dos 227 
Santos (titular) e engenheiro de operação – mecânica Dirceu Pinto da Silva Filho (suplente), com 228 
mandatos de três anos; pela Associação dos Arquitetos e Engenheiros de Montenegro – 229 
AEMO, engenheiro civil Marcelo Schüler (titular), com mandatos de três anos; pela Associação 230 
Profissional dos Engenheiros e Arquitetos de Santa Rosa – APEASR, arquitetos e urbanistas 231 
Monica Grosser (titular) e Vilson Ericksson (suplente, ausente à sessão), com mandatos de três 232 
anos; pela Associação Profissional dos Engenheiros Químicos do Estado do Rio Grande do 233 
Sul – APEQ/RS, engenheiros químicos Norberto Holz (titular) e Gilson Luis Machado (suplente), 234 
com mandatos de três anos; pela Associação Profissional Sul-Brasileira de Geólogos – APSG, 235 
geólogos Adelir José Strieder (titular) e Carlos Alberto da Fonseca Pires (suplente), com 236 
mandatos de três anos; pela Associação de Arquitetos e Engenheiros Civis de Novo Hamburgo 237 
– ASAEC, arquitetos e urbanistas Rosana Oppitz (titular) e Fausto Henrique Steffen (suplente), 238 
com mandatos de três anos; pela Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do 239 
Litoral – ASENART, engenheiros agrônomos Marcus Frederico Martins Pinheiro (titular) e 240 
Solon de Farias Raupp (suplente, ausente à sessão), com mandatos de três anos; pela Associação 241 
dos Engenheiros Agrônomos do Vale do Jacuí – AVALE, engenheiros agrônomos Jaceguáy de 242 
Alencar Inchausti de Barros (titular) e André Santana Stolaruck (suplente), com mandatos de três 243 
anos; pelo Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento do Rio Grande do Sul – IAB-244 
RS, arquitetos e urbanistas Márcio Gomes Lontra (titular) e Carlos Alberto Sant'Ana (suplente) e 245 
Tiago Holzmann da Silva (titular) e Rômulo Plentz Giralt (suplente), com mandatos de três anos; 246 
pelo Núcleo de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Cachoeira do Sul – NEA, arquitetos 247 
e urbanistas Francisco Pires Neves (titular) e Lina-Alméri Gautério Paganélli Zoch Cavalheiro 248 
(suplente), com mandatos de três anos; pelo Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande 249 
do Sul – SAERGS, arquitetos e urbanistas Armando Rodrigues da Costa, Wilson Luiz Arcari, 250 
Paulo Fernando do Amaral Fontana e Rui Mineiro, com mandatos de três anos, todos na condição 251 
de titulares, não havendo indicação de suplentes; pela Sociedade de Agronomia de Santa Maria 252 
– SASM, engenheiros agrônomos Juarez Morbini Lopes (titular) e Maria Alice Costa Corrêa Silva 253 
(suplente), com mandatos de três anos; pela Sociedade de Engenharia, Arquitetura e 254 
Agronomia de Erechim – SEAE, arquitetos e urbanistas Alvino Jara (titular) e Edson Luís Dal 255 
Lago (suplente, ausente à sessão), com mandatos de três anos; pela Sociedade de Engenheiros e 256 
Arquitetos de Rio Grande – SEARG, engenheiro civil Jefferson Luiz de Freitas Lopes, na 257 
condição de titular, com mandato de três anos; pela Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos de 258 
Santa Cruz do Sul – SEASC, engenheiro civil Silverius Kist Júnior (titular) e engenheiro civil e 259 
engenheiro de segurança do trabalho Astor José Grüner (suplente, ausente à sessão), com 260 
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mandatos de três anos; pela Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Alto Taquari 261 
– SEAVAT, engenheiro eletricista e engenheiro de segurança do trabalho Maurício André 262 
Lohmann (titular) e engenheiro eletricista Almiro José Knebel (suplente, ausente à sessão), para 263 
complementação de mandato até 31 de dezembro de 2010; pela Sociedade dos Engenheiros e 264 
Arquitetos de Santo Ângelo – SENASA, engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho 265 
Noel da Silva Santos, na condição de titular, com mandato de três anos; pela Sociedade de 266 
Engenharia do Rio Grande do Sul – SERGS, engenheiro eletricista e engenheiro de segurança 267 
do trabalho Sérgio Luiz Lena Souto (titular) e engenheiro eletricista-eletrotécnica Ivan Maciel 268 
Treiguer (suplente); engenheiro civil, mecânico e eletricista Antônio Carlos Pereira de Souza 269 
(titular) e engenheiro eletricista Daniel Galberto Filippon (suplente, ausente à sessão), e 270 
engenheiro civil, eletricista e mecânico Eddo Hallenius de Azambuja Bojunga (titular) e 271 
engenheiro mecânico Roberto dos Santos Ilhescas (suplente, ausente à sessão), todos com 272 
mandatos de três anos; pela Sociedade Santamariense de Engenheiros Florestais – SOSEF, 273 
engenheiros florestais Gilso Mário Rampelotto (titular) e Alexandre Figueiredo Barnewitz 274 
(suplente), com mandatos de dois anos; pela Associação de Arquitetos de Interiores do Rio 275 
Grande do Sul – AAI/RS, arquitetas e urbanistas Gislaine Vargas Saibro (titular) e Maria 276 
Bernadete Sinhorelli de Oliveira (suplente), para complementação de mandato até 31 de dezembro 277 
de 2011; pela Associação de Engenheiros e Arquitetos de Passo Fundo – AEAPF, engenheiro 278 
mecânico e civil Adriano dos Santos Barella (titular, ausente à sessão) e engenheiro mecânico Jair 279 
Vilmar Leonhardt (suplente, ausente à sessão), para cumprirem mandatos até 31 de dezembro de 280 
2010; pela Associação Profissional dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos e Geólogos da 281 
Fronteira Sudoeste do Rio Grande do Sul – ASEASG, engenheiro mecânico Alberto 282 
Nascimento Abib (titular) e engenheiro industrial-mecânica Ademir Antonio Fassini (suplente, 283 
ausente à sessão), para complementação de mandato até 31 de dezembro de 2010; pela 284 
Universidade Luterana do Brasil – ULBRA, no Grupo Arquitetura, arquitetos e urbanistas Pery 285 
da Silva Bennett (titular) e Paulo Ricardo Bregatto (suplente, ausente à sessão), e, no Grupo 286 
Engenharia - Modalidade Química, engenheiro químico e engenheiro de segurança do trabalho 287 
Marino José Greco (titular) e engenheiro químico Rubens Zolar da Cunha Gehlen (suplente), 288 
todos com mandatos de três anos; pela Universidade de Cruz Alta – UNICRUZ, no Grupo 289 
Arquitetura, arquitetos e urbanistas Carmen Anita Hoffmann (titular) e Rodrigo Fabrício Kerber 290 
(suplente), com mandatos de três anos; pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do 291 
Rio Grande do Sul – UNIJUÍ, no Grupo Engenharia - Modalidade Eletricista, engenheiros 292 
eletricistas Maurício de Campos (titular) e Moises Machado Santos (suplente), com mandatos de 293 
três anos; e, no Grupo Agronomia, os engenheiros agrônomos Roberto Carbonera (titular) e 294 
Sandra Beatriz Vicenci Fernandes (suplente), para complementação de mandato até 31 de 295 
dezembro de 2011; e pelo Centro Universitário Feevale – FEEVALE, no Grupo Arquitetura, 296 
arquitetos e urbanistas Leandro Manenti (titular) e Rinaldo Ferreira Barbosa (suplente), com 297 
mandatos de dois anos. 7) DESIGNAÇÃO E POSSE DE MEMBROS DA DIRETORIA. O 298 
Senhor Presidente informou que naquela oportunidade designaria unicamente o 1º diretor-299 
financeiro, conselheiro Ivo Germano Hoffmann, a quem convidou a fazer parte da Mesa. Quanto 300 
aos demais diretores, disse que faria as nomeações na próxima sessão plenária. 8) OUTORGA 301 
DE ATESTADOS DE SERVIÇOS MERITÓRIOS. A Mesa Diretora procedeu à entrega do 302 
“Atestado de Serviços Meritórios Prestados à Regulamentação e à Fiscalização da Engenharia, 303 
Arquitetura e Agronomia” aos seguintes ex-conselheiros titulares e suplentes do Crea-RS que 304 
concluíram seus mandatos em 31 de dezembro de 2009 e que fizeram jus à distinção, consoantes 305 
os preceitos da Resolução do Confea nº 347, de 1990, os quais foram aplaudidos ao final do ato: 306 
geólogo Adelir José Strieder, engenheiro mecânico Ademar Jorge Thiele, engenheiro civil e 307 
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industrial mecânico Alberto Stochero, engenheiro mecânico e engenheiro de segurança do 308 
trabalho Alfredo Reinick Somorovsky, arquiteto e urbanista Alvino Jara, engenheiro civil, 309 
mecânico e eletricista Antônio Carlos Pereira de Souza, engenheiro civil Antonio Carlos Rossato, 310 
arquiteto e urbanista Armando Rodrigues da Costa, engenheiro mecânico e engenheiro de 311 
segurança do trabalho Ary Pedro Slhessarenko Trevisan, arquiteta e urbanista Beatrice Peters 312 
Ardizzone, arquiteto e urbanista Carlos Alberto Sant'Ana, engenheiro agrônomo Carlos Renato 313 
Cechin, engenheiro agrônomo Carlos Roberto Martins, engenheira agrônoma Carmem Dora Porto 314 
Fransozi, arquiteta e urbanista Carmen Anita Hoffmann, arquiteta e urbanista Celina Maria Britto 315 
Correa, engenheira civil Christiane Brisolara de Freitas, engenheiro florestal Edilberto Stein de 316 
Quadros, engenheiro mecânico e engenheiro de segurança do trabalho Elton Luís Bortoncello, 317 
engenheiro florestal Fabiano de Oliveira Fortes, engenheiro eletricista Fabiano Salvadori, 318 
arquiteto e urbanista Fabio Boni, engenheira química e engenheira de segurança do trabalho 319 
Fátima Rosele da Silva Evaldt, arquiteto e urbanista Felipe José Trucolo, engenheiro industrial-320 
química Fermin Luis Perez Camison, arquiteto e urbanista Francisco Pires Neves, arquiteto e 321 
urbanista Hugo Gomes Blois Filho, engenheiro civil Ismael da Silva Bicca, engenheiro eletricista 322 
- eletrotécnica Ivan Maciel Treiguer, engenheiro agrônomo Jaceguáy de Alencar Inchausti de 323 
Barros, engenheiro civil Jefferson Luiz de Freitas Lopes, engenheiro civil João Luis de Oliveira 324 
Collares Machado, engenheiro agrônomo Jorge Kämpf, engenheiro agrícola José Aparecido de 325 
Oliveira Leite, engenheiro mecânico José Fernando Zuazo Sanchis, engenheiro civil José Homero 326 
Finamor Pinto, engenheiro civil Júlio César Touguinha de Almeida, engenheiro agrônomo Lamar 327 
Sakis, engenheira química Liliana Amaral Féris, arquiteta e urbanista Lina-Alméri Gautério 328 
Paganélli Zoch Cavalheiro, engenheira agrônoma Lúcia Brandão Franke, engenheiro mecânico 329 
Luciano Roberto Grando, engenheiro civil Luiz Antônio Bragança da Cunda, arquiteta e urbanista 330 
Lygia de Almeida Marques, arquiteto e urbanista Márcio Gomes Lontra, arquiteta e urbanista 331 
Marilze Benvenuti Denes, engenheiro químico e engenheiro de segurança do trabalho Marino 332 
José Greco, engenheiro eletricista Maurício de Campos, engenheiro industrial modalidade 333 
mecânica Miguel Atualpa Nuñez, engenheiro civil Milton Dupont, engenheiro agrônomo e 334 
engenheiro de segurança do trabalho Moisés Souza Soares, arquiteta e urbanista Mônica Grosser, 335 
engenheiro eletricista Oldemar Reis Sebalhos, engenheiro de operação mecânica - máquinas e 336 
ferramentas Orlando Pedro Michelli, arquiteto e urbanista Pery da Silva Bennett, engenheiro 337 
agrônomo Renato Malcorra Prates, arquiteto e urbanista Rômulo Plentz Giralt, arquiteta e 338 
urbanista Rosana Oppitz, engenheira eletricista Rosana Seligman, geógrafa Rosâne Vilasbôas, 339 
geólogo Sérgio Luiz Cardoso, engenheiro eletricista e engenheiro de segurança do trabalho Sérgio 340 
Luiz Lena Souto, engenheiro civil Silvérius Kist Júnior, arquiteto e urbanista Tiago Holzmann da 341 
Silva e arquiteto e urbanista Wilson Luiz Arcari. 9) SAUDAÇÕES AOS EMPOSSADOS E EX-342 
CONSELHEIROS. Por designação da Presidência, a arquiteta e urbanista Marilze Benvenuti 343 
Denes falou em nome dos conselheiros que encerraram seus mandatos em 31 de dezembro de 344 
2009. Dizendo-se honrada com a incumbência e por ter participado do Conselho, afirmou  345 
compartilhar da idéia do Presidente de que as pessoas só podem criticar se participar de verdade, e 346 
isso, na sua opinião,  fora trazido para cá: a vontade de criticar com responsabilidade, a vontade 347 
de crescer e de verificar o que é o Conselho e o que ele pode fazer pela sociedade, pelos colegas, 348 
pelos egressos das faculdades e por um Brasil melhor e com pessoas melhores e felizes. 349 
Pronunciando-se em nome dos novos conselheiros, o engenheiro civil, eletricista e mecânico 350 
Eddo Hallenius de Azambuja Bojunga (que por estar aniversariando, conforme anunciou a 351 
Presidência, recebeu o carinho e a homenagem dos presentes) saudou a todos e fez um breve 352 
histórico sobre a evolução havida na área tecnológica e na legislação das profissões ao longo do 353 
tempo, forçando o Conselho a se adequar aos novos desafios surgidos. Assinalou a satisfação e o 354 
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orgulho que sentia, bem assim os demais colegas empossados, diante da importância e 355 
responsabilidade da missão que lhes fora delegada por meio da investidura na função de 356 
conselheiro do Regional. 10. Encerramento. Cumprida a pauta estabelecida, o Senhor Presidente 357 
agradeceu a presença de todos, deu boas-vindas aos novos conselheiros da Casa e declarou 358 
encerrada a sessão às 16 horas e 55 minutos, convidando a todos a participar da solenidade de 359 
entrega da frota própria de veículos para a fiscalização e do lançamento do livro 75 CREA-RS – 360 
História de Trabalho e Credibilidade, às 19 horas, no Clube Jangadeiros, informando que às 361 
18h30min, estaria disponível em frente à sede um ônibus especial para o traslado dos interessados. 362 
A próxima sessão plenária foi convocada para o dia 28 de janeiro de 2010, às 18 horas, cabendo a 363 
mim, Nardo N. Gomes, Assessor de Plenário, lavrar a presente Ata, que após apreciada e 364 
aprovada pelo Plenário será assinada por quem de direito, nos termos do Regimento do Conselho.- 365 
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