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Ata da Sessão Plenária Ordinária n.º 1.772 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul (CREA-RS), realizada em 11 de janeiro de 2018, no auditório do
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio Grande do Sul (SENGE/RS), em Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul (Posse dos novos conselheiros para o triênio 2018-2020).
Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito (11/01/2018), às quatorze horas e dez
minutos (14h10min), nas dependências do auditório do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio
Grande do Sul (SENGE/RS), localizado na Avenida Érico Veríssimo, n.º 960, 2.º andar, em Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, reuniu-se o plenário do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA-RS) em sua Sessão Ordinária n.º 1.769, sob a
presidência do 1.º Diretor-Administrativo no exercício da Presidência, engenheiro civil e engenheiro
de segurança do trabalho ASTOR JOSÉ GRÜNER e presentes os conselheiros regionais titulares
com mandato em curso Airton José Monteiro, Alaor Noronha de Menezes, Aldo Juliano Zamberlan
Maraschin, Alexandre Denes Arruda, Alice Helena Coelho Scholl, André Almeida Bastos, Antônio
Carlos Gonçalves de Gonçalves, Bernardo Luiz Palma, Carlos Alberto Bezerra Simon, Cibele Elaine
Vencato, Cleusa Adriane Menegassi Bianchi Kruger, Cristiano Vitorino da Silva, Cynthia Vieira
Bonatto, Délio Gilberto Hartmann, Denize Cristina Leite Frandoloso, Dirceu Pinto da Silva Filho,
Dulphe Pinheiro Machado Neto, Eduardo Schimitt da Silva, Elmar Porsche, Elisabete Gabrielli,
Fábio Charão Kurtz, Fernando Machado Pfeiffer, Fernando Martins Pereira da Silva, Gabriela
Florindo Marques, Gilmar José Zwirtes, Glênio de Jesus Teixeira, Guilherme Reisdorfer, Gustavo
André Lange, João Otávio Marques Neto, Jorge Welzel, José Carlos Freire Ferraz, José Luiz Finger,
José Luiz Garcias, José Patrício Melo de Freitas, Júlio Surreuax Chagas, Leandro Van Ass, Lélio
Gomes Brod, Luciana Umpierre Sanguinetti, Luciano Hoffmann Paludo, Luis Sidnei Barbosa
Machado, Luiz Antonio Bragança da Cunda, Luiz Antônio Ratkiewicz, Maércio de Almeida Flores
Cruz, Márcio Marun Gomes, Márcio Walber, Marco Antônio Saraiva Collares Machado, Marco
Aurélio dos Santos Caminha, Mario Cesar Macedo Munró, Marta Helena Ebert Hamm Oliveira,
Nelson Agostinho Burille, Nelson Kalil Moussalle, Nilza Luíza Venturini Zampieri, Norberto Inácio
Scherrer, Odilon Carpes Moraes, Pasqual Fatturi Pires, Paulo Cesar Schommer, Paulo Ricardo
Facchin, Paulo Sérgio Gomes da Rocha, Pedro Roberto de Azambuja Madruga, Rodrigo Cervieri,
Rodrigo Luis Meinerz, Suzel Magali Vanzelotti Leite, Tadeu Ubirajara Moreira Rodriguez, Ubiratan
Oro, Valmor Antônio Accorsi, Valmor Christmann, Vânius José Saraiva, Vitor Jorge Dabull Righi e
Vulmar Silveira Leite. Participaram dos trabalhos, no exercício da efetividade, os conselheiros
suplentes convocados em substituição Otávio Juchtechchen Piacentini, Pedro Jorge Walburga
Keglevich de Buzin, Adriano Krukoski Ferreira, Luiz Inácio de Souza Sebenello e Caroline Daiane
Radüns. Deixaram de comparecer à sessão, sem prévia justificativa, os conselheiros regionais
titulares Adriano Agnoletto de Oliveira e Carlos Roberto Xavier. Participaram voluntariamente
da presente Sessão os conselheiros suplentes Leandro Leal de Leal, João Luis de Oliveira Collares
Machado e Guilherme Toniolo. Presentes também à sessão os seguintes profissionais indicados por
entidades de classe e instituições de ensino superior para exercerem a função de conselheiro regional
titular ou suplente ao longo do triênio 2018-2020, cujos atos de posse transcorreriam a seguir:
Adriano Pagliarini Fortes, João Vitor Simonetto, Alessandro Gomes Preissler, Alexandre Rava de
Campos, André Luiz Lopes da Silveira, Luís Ferrari Borba, Ângela Beatrice Dewes Moura, Cláudia
Trindade Oliveira, Antonio Pedro Viero (Já empossado), Clóvis Gonzatti, Atílio Zanotto Nichele,
Daniel Weindorfer, Carlos Giovani Fontana, Gilmar Ademir Wegner, Cezar Augusto Pinto Motta,
Luiz Alberto Alves Ribeiro, Damaris Kirsch Pinheiro, Flávio Dias Mayer, Edilberto Stein de
Quadros, Dimas Fogiatto Rossi, Eliana Antonia Valente Silveira Collares (Já empossada), Elizabeth
Trindade Moreira, Sirlei Terezinha Bevilaqua, Emídio Marques Ferreira, Silvio Azevedo Neto,
Emílio Luis Silva dos Santos, Fabrício Fernandes Coelho, Eri Giacomelli dos Santos, Fabiane
Pastorio, Eduardo Noll, Fernando Luiz Carvalho da Silva, Diogo Atiê Schaffer Ongaratto, Francisco
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Carlos Gindri Salbego, Jorge Adão Machado Silva, Matheus Stapassoli Piato, Jeferson Ost Patzlaff,
Daniel Reis Medeiros, Jerson José Spohr, Sadi Roberto de Araújo Motta, João Leal Vivian, Joaquim
José Schuck, Jonas Álvaro Kaercher, Flávio Thier, José Henrique Pinzon, José Ubirajara Martins
Flores, Leandro Franco Taborda, Magnus Rafael Corassini, Luiz Carlos Dias Garcia, Luiz Carlos
Karnikowski de Oliveira, Miguel Cattellan Filho, Márcio de Aguiar Gomes, Rodrigo Sanchotene
Thomá, José Virgílio Santos Gonçalves, Otto Willy Knorr, Rafael Luciano Dalcin, Cristiano Rosa
dos Santos, Roberto dos Santos Ilhescas, Issis Bibiana Pereyra Villafán, Roberto Nocesi Gobbi,
Everton Gaspodini, Giovana de Lemos Moura, Ronaldo Witter Madruga, Eduardo de Brito Souto,
Roselaine Cristina Mignoni, Alexandre Mendes, Vicenti Gonçalves Ney e Biane de Castro. 1)
DESTAQUES. O Cerimonial convidou para tomar acento à mesa de trabalho o engenheiro civil e
engenheiro de segurança do trabalho Astor José Grüner, 1.º Diretor-Administrativo no exercício da
Presidência, a engenheira agrônoma Eliana Antonia Valente Silveira, 2ª Diretora-Administrativa do
Crea-RS designada pela Presidência, o geólogo Antonio Pedro Viero, 1.º Diretor-Financeiro do CreaRS designado pela Presidência, o geólogo e engenheiro de segurança do trabalho Pablo Souto Palma,
diretor-geral eleito da Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-RS, e a engenheira
ambiental Nanci Walter, coordenadora eleita da Coordenadoria das Inspetorias do Crea-RS. O
Cerimonial destacou as presenças do engenheiro agrônomo Luiz Cláudio Ziulkoski, diretoradministrativo eleito da Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-RS, do engenheiro
eletricista Luis Henrique Nunes Motta, coordenador-adjunto eleito da Coordenadoria das Inspetorias
do Crea-RS, dos engenheiros agrônomos Andréa Brondani da Rocha e Lulo José Pires Corrêa,
coordenadores estaduais eleitos do Colégio de Entidades de Classe Regionais do Crea-RS
(CDER/RS), respectivamente coordenadora e coordenador-ajunto. I - Quórum Regulamentar:
Constatado pela Assessoria do Plenário a existência de quórum regulamentar para início dos
trabalhos, o Cerimonial passou a palavra ao Senhor 1.º Diretor-Administrativo no exercício da
Presidência, engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho Astor José Grüner, o qual
saudou a todos e declarou como aberto os trabalhos da Sessão Plenária Ordinária n.º 1.772,
convidando de imediato os presentes a se perfilarem para cumprimento do item II, execução do Hino
Nacional e, ato contínuo, do Hino do Estado do Rio Grande do Sul. III - POSSE DOS NOVOS
CONSELHEIROS DO CREA-RS PARA O TRIÊNIO 2018-2020. Após esclarecer que de acordo
com disposições regimentais a primeira sessão plenária ordinária do ano marca a posse dos novos
conselheiros representantes de entidades de classe e instituições de ensino superior que renovam
vagas, no caso, para cumprir mandatos ao longo do triênio 2018-2020, o Cerimonial passou a nomear
os profissionais indicados para tal fim, orientando-os a dirigirem-se à Mesa para a formalização da
respectiva posse perante o presidente do Crea-RS, conforme estabelecido no artigo 41 do Regimento
Interno do Crea-RS, com período de mandato de 1.º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020,
de acordo com o estabelecido na Decisão n.º PL-1777/2017, de 4 de outubro de 2017, do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), que aprovou a Composição do Plenário do Crea-RS
para o exercício de 2018. Foram anunciadas e chamadas para formalização da posse: Pela Associação
dos Engenheiros Agrônomos de Alegrete - AEAA, engenheiros agrônomos Francisco Carlos
Gindri Salbego (titular) e Jorge Adão Machado Silva (suplente), com mandato de três anos. Pela
Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Marau - AEAM, engenheiros mecânico
e engenheiros de segurança do trabalho Roberto Nocesi Gobbi (titular) e Everton Gaspodini
(suplente), com mandato de três anos. Pela Associação dos Engenheiros Agrônomos de Palmeira
das Missões - AEAPAL, engenheiros agrônomos Adriano Pagliarini Fortes (titular) e João Vitor
Simonetto (suplente), com mandato de três anos. Pela Associação dos Engenheiros Agrônomos do
Noroeste do Rio Grande do Sul - AENORGS, engenheiros agrônomos Jerson José Spohr (titular) e
Sadi Roberto de Araújo Motta (suplente), com mandato de três anos. Pela Associação dos Geógrafos
Profissionais do Rio Grande do Sul - AGP/RS, geógrafos Emílio Luis Silva dos Santos (titular) e
Fabrício Fernandes Coelho (suplente), com mandato de três anos. Pela Associação Missioneira dos
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Engenheiros Civis - AMEC, engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho Luiz Carlos
Karnikowski de Oliveira (titular) e engenheiro civil Miguel Cattelan Filho (suplente), com mandato
de três anos. Pela Associação Profissional dos Engenheiros Químicos do Estado do Rio Grande
do Sul - APEQ/RS, engenheiro químico Ronaldo Hoffmann, (titular, ausente à sessão) e engenheira
química e engenheira de segurança do trabalho Giovana de Lemos Moura (suplente), com mandato de
três anos. Pela Associação Regional dos Profissionais da Agronomia - ARPA, engenheiros
agrônomos Eri Giacomelli dos Santos (titular) e Silton Balduino Militz Rubenich (suplente, ausente à
sessão), com mandato de três anos. Pela Associação dos Engenheiros de Panambi - ASEPA,
engenheiro mecânico eletricista Otto Willy Knorr (titular) e engenheiro mecânico Joel Gilberto
Hoffmann (suplente, ausente à sessão), com mandato de três anos. Pelo Instituto de Perícias e
Engenharia de Avaliações do Rio Grande do Sul - IBAPE/RS, engenheiros civis Cezar Augusto
Pinto Motta (titular) e Luiz Alberto Alves Ribeiro (suplente), com mandato de três anos. Pelo
Instituto Gaúcho de Engenharia Legal e de Avaliações - IGEL, engenheiros civis José Ubirajara
Martins Flores (titular) e Rafael Gribov Brinckmann (suplente, ausente à sessão), com mandato de
três anos. Pela Associação de Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos, Químicos e Geólogos de
Caxias do Sul - SEAAQ, engenheiros civis Carlos Giovani Fontana (titular) e Gilmar Ademir
Wegner (suplente), com mandato de três anos. Pelo Sociedade de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia de Guaíba, Barra do Ribeiro, Eldorado do Sul, Mariana Pimentel, Sertão Santana e
Região Carbonífera - SEAG, engenheiro civil José Henrique Pinzon (titular) e engenheiro civil e
técnico em estradas Feliphe Teixeira Sinhorelli (suplente, ausente à sessão), com mandato de três
anos. Pela Sociedade de Engenharia e Arquitetura de Santa Maria - SEASM, engenheiras civis
Elizabeth Trindade Moreira (titular) e Sirlei Terezinha Bevilaqua (suplente), com mandato de três
anos. Pela Sociedade Santamariense de Engenheiros Florestais - SOSEF, engenheiro florestal
Edilberto Stein de Quadros (titular) e engenheiro florestal e técnico em agropecuária Dimas Fogiatto
Rossi (suplente), com mandato de três anos. Pela Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas
- Departamento do Rio Grande do Sul - ABEE/RS, engenheiros eletricistas e engenheiros de
segurança do trabalho Fernando Luiz Carvalho da Silva (titular) e Diogo Atiê Schaeffer Ongaratto
(suplente), com mandato de três anos. Pela Associação dos Engenheiros do Setor de Energia
Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul - AECEEE, engenheiro eletricista Alessandro Gomes
Preissler (titular) e engenheiro eletricista - eletrônica e engenheiro de segurança do trabalho Sérgio
Roberto dos Santos (suplente, ausente à sessão), com mandato de três anos. Pela Associação dos
Profissionais de Engenharia da Região Celeiro - APERC, engenheira civil e engenheira de
segurança do trabalho Fabiane Pastorio (titular) e engenheiro civil Eduardo Noll (suplente), com
mandato de três anos. Pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio Grande do Sul SENGE/RS, na modalidade civil, engenheiro civil e técnico em edificações João Leal Vivian
(titular) e engenheiro civil Joaquim José Schuck (suplente), Melvis Barrios Junior (titular, ausente à
sessão), engenheiro civil José Virgílio Santos Gonçalves (suplente), engenheiro civil e tecnólogo em
construção civil - estradas e topografia Leandro Franco Taborda (titular) e engenheiro civil Magnus
Rafael Corassini (suplente) e engenheiro civil André Luiz Lopes da Silveira (titular) e engenheiro
civil Luís Ferrari Borba (suplente); na modalidade eletricista, engenheiro de operação - eletrônica
Luiz Carlos Dias Garcia (titular) e engenheiro eletricista Vitor Gaidzinski Martins (suplente, ausente
à sessão), e engenheiro eletricista Márcio de Aguiar Gomes (titular) e engenheiro eletricista Rodrigo
Sanchotene Thoma (suplente); na modalidade engenharia de segurança do trabalho, engenheiros
civis e engenheiros de segurança do trabalho Alexandre Rava de Campos (titular) e Fernando Martins
Limongi (suplente, ausente à sessão); e na modalidade agronomia, engenheiros agrônomos Vicenti
Gonçalves Ney (titular) e Biane de Castro (suplente). Todos com mandato de três anos. Pela
Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul - SERGS, na modalidade civil, engenheiros civis
Atílio Zanotto Nichele (titular) e Daniel Weindorfer (suplente), e engenheiro civil e engenheiro de
segurança do trabalho Emídio Marques Ferreira (titular) e engenheiro civil Silvio Azevedo Neto
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(suplente, ausente à sessão); na modalidade eletricista, engenheiro eletricista e técnico em
eletrônica (titular) e engenheiro eletricista e engenheiro de segurança do trabalho Eduardo de Brito
Souto (suplente); e na modalidade engenharia mecânica e metalúrgica, engenheiro mecânico e
engenheiro de segurança do trabalho Roberto dos Santos Ilhescas (titular) e engenheira mecânica Issis
Bibiana Pereyra Villafán (suplente). Todos com mandato de três anos. Pela Universidade de Cruz
Alta - UNICRUZ, no grupo agronomia - modalidade agronomia, engenheiros agrônomos
Maurício Paulo Batistella Pasini (titular) e Kurt Arns (suplente), com mandato de três anos. Pela
Universidade da Região da Campanha - URCAMP, no grupo agronomia - modalidade
agronomia, engenheiros agrônomos Eliana Antonia Valente Silveira Collares (titular, já empossada)
e Derli João Siqueira da Silva (suplente, ausente à sessão), com mandato de três anos. Pela
Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS, no grupo engenharia - modalidade civil,
engenheiros civil Jeferson Ost Patzlaff (titular) e Daniel Reis Medeiros (suplente), com mandato de
três anos. Pela Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC, no grupo engenharia - modalidade
mecânica e metalúrgica, engenheiros mecânicos Jonas Alvaro Kaercher (titular) e Flávio Thier
(suplente), com mandato de três anos. Pela Faculdade Horizontina - FAHOR, no grupo
engenharia - modalidade mecânica e metalúrgica, engenheiro mecânico Rafael Luciano Dalcin
(titular), com mandato de três anos. Pela Universidade FEEVALE, no grupo engenharia –
modalidade mecânica e metalúrgica, engenheira mecânica e engenheira de segurança do trabalho
Ângela Beatrice Dewes Moura (titular) e engenheira industrial - metalúrgica Cláudia Trindade
Oliveira (suplente), com mandato de três anos. Pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM,
no grupo engenharia - modalidade química, engenheiros químicos Damaris Kirsch Pinheiro
(titular) e Flávio Dias Mayer (suplente), com mandato de três anos. Pela Universidade de Caxias do
Sul - UCS, no grupo engenharia - modalidade engenharia de segurança do trabalho, engenheira
química e engenheira de segurança do trabalho Roselaine Cristina Mignoni (titular) e engenheiro de
produção - mecânica e engenheiro de segurança do trabalho (suplente), com mandato de três anos.
Pelo Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, no
grupo engenharia - modalidade geologia e engenharia de minas, geólogo Antonio Pedro Viero
(titular, já empossado) e engenheiro de minas Clóvis Gonzatti (suplente), com mandato de três anos.
Pela Universidade Federal de Pelotas - UFPEL, no grupo engenharia - modalidade geologia e
engenharia de minas, geólogo e técnico em agricultura Adelir José Strieder (titular, ausente à
sessão) e geólogo Luís Eduardo Silveira da Mota Novaes (suplente, ausente à sessão); no grupo
agronomia - modalidade agronomia, engenheiro agrônomo Paulo Rigato (titular, ausente à sessão)
e engenheira agrícola Gizele Ingrid Gadotti (suplente, ausente à sessão), com mandato de três anos. E
para complementação de mandato até 31 de dezembro de 2019, pela Associação dos Engenheiros
Agrônomos de Porto Alegre - AEAPA, o engenheiro agrônomo Matheus Stapassoli Piato
(suplente), ocupando a vaga não preenchida na renovação do terço do triênio 2017/2019. Registre-se,
divulgue-se e dê-se ciência ao Confea, em cumprimento ao que dispõe o art. 26 da Resolução n.º
1.071, de 2015. IV - POSSE DOS DIRETORES GERAL E ADMINISTRATIVO DA
MÚTUA/RS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA-RS. O Cerimonial
destacou que a MÚTUA/RS possui cerca de 46.000 (quarenta e seis mil) associados e vem
desempenhando um importante papel através do oferecimento de Planos de Benefícios Sociais,
Previdenciários e Assistenciais aos seus Mutuários. Ressaltou que, nos últimos 17 anos, foram
concedidos mais de R$ 65 milhões de reais em empréstimos. Considerando o disposto no artigo 18,
inciso III, § 7.º cc artigo 21, inciso V, do Estatuto da Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais da
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e considerando a Decisão Plenária do Confea n. PL3011/2017, que homologou o resultado final da Eleição 2017 para o cargo de Diretor Geral da Caixa
de Assistência dos Profissionais do Crea, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, o Crea-RS, em
nome da Diretoria-Executiva da Mútua, empossou o Geólogo e Engenheiro de Segurança do
Trabalho Pablo Souto Palma e o Engenheiro Agrônomo Luiz Claudio Ziulkoski, para exercerem,
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respectivamente, os cargos de Diretor Geral e Diretor Administrativo da Caixa de Assistência dos
Profissionais do Crea-RS – MÚTUA-RS, com mandato 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de
2020. Dê-se ciência à MÚTUA-RS - Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-RS para
cumprimento dos dispositivos legais que se fizerem necessários. Fazendo uso da palavra o DiretorGeral, Pablo Souto Palma, enalteceu as diretorias que lhe antecederam, principalmente na figura do
engenheiro civil Gilmar Piovezan que se fazia presente, pelo empenho que tiveram durante os anos
que estiveram à frente da Caixa de Assistência. Agradeceu aos colaboradores da instituição que
faziam-se presentes e espera que durantes os próximos 3 (três) anos, juntamente com o engenheiro
Ziulkoski e o diretor-financeiro que será eleito pelo Plenário da Casa no dia 25 de janeiro, poder dar
continuidade às ações e promover maior parceria com as entidades de classe e instituições de ensino
do Rio Grande do Sul, contribuindo para a valorização profissional e êxito do nosso Sistema,
destacando ainda, a cedência de espaço de salas da Mútua para as atividades do Colégio de Entidades
Regionais do Rio Grande do Sul (CDER-RS), entre outras parcerias com Entidades de Classe, bem
como firmar parceria com as Instituições de Ensino, entre elas a Universidade do Pampa UNIPAMPA, dando manutenção do que já estava acordado em relação a Mútua ser parceira junto das
Instituições de Ensino para que ela participe, seja na colação de grau ou em algum momento durante
o histórico dos alunos para que a Mútua juntamente com o Crea-RS possam estar lá mostrando para
os egressos e a todos os profissionais para que ser a Mútua-RS. Finalizou agradecendo novamente ao
engenheiro Gilmar Piovezan e a todos eleitores que colaboraram com a sua eleição. Por fim colocouse a disposição de todos e que, juntamente com os profissionais empossados, tenha um bom mandato
pelos próximos três anos. (Aplausos). V - POSSE DOS COORDENADORES DA
COORDENADORIA DAS INSPETORIAS PARA O BIÊNIO 2018-2019. O Cerimonial destacou
que o Crea-RS atual em todo estado através de suas 44 Inspetorias Regionais, sendo que seus
Inspetores representante politicamente o Conselho por todo o Rio Grande do Sul. Conforme o
Regimento das Inspetorias do Crea-RS e no uso de suas atribuições regulamentares conferidas pelo
Regimento Interno, o Crea-RS empossou a engenheira ambiental Nanci Cristiane Josina Walter e o
engenheiro eletricistas Luís Henrique Nunes Motta, como coordenadora e coordenador-adjunto das
Inspetorias do Crea-RS, respectivamente, para cumprirem mandato de 1.º de janeiro de 2018 a 31 de
dezembro de 2019. Os profissionais foram eleitos durante o 33.º Seminário das Inspetorias do CreaRS, ocorrido no município de São Borja (RS), entre os dias 19 e 20 de outubro de 2017. Registre-se e
dê-se publicidade. Reempossada para o seu segundo mandato consecutivo no cargo de Coordenadora
das Inspetorias, a engenheira ambiental Nanci Walter fez uso da palavra cumprimentado a todos
expressando que visualizou que são vários os profissionais que foram empossados, os quais a maioria
ela não conhece ainda. Relatou que está entrando em seu segundo mandato juntamente com o
engenheiro eletricista Luís Motta que está iniciando seu primeiro mandato para o biênio 2018/2020 o
que irá cumprir o seu primeiro mandato como coordenador-adjunto. Desejou a todos um bom
trabalho. Manifestou que o Conselho encontra-se em um momento conturbado e a todos os colegas,
são 132 inspetores, sendo três inspetores em cada uma das 44 Inspetorias, lembrando que o momento
é de aguardo e definição e o que todos esperam, independente de quem está nas Inspetorias ou não, é
que se resolva o melhor para o Conselho. Entende que o momento é de união e que não é de se
escolher um lado, relatando que ela mesma se manteve aparte para não apoio nenhum dos candidatos,
para que justamente depois se tivesse um bom trabalho e continuidade e vê que muitos colegas não se
sentem tão à vontade em continuar o trabalho. Lembrou que no mês de setembro de 2018 haverá nova
eleição para as Inspetorias e o que, em suas palavras, deseja que não seja feita uma caça aos novos
colegas e que se tenha a continuidade ou a renovação, tendo em vista que não será fácil. Relata que as
explicações que estão sendo dadas a respeito da situação do Conselho estão causando indisposição
entre os colegas, causando inclusive pedidos de saída de colegas inspetores dos grupos de uma rede
social. Entende que há necessidade de mante a coerência e dedicar o tempo para ações positivas em
prol desse Sistema Profissional. Colocou que está à disposição com o objetivo de diminuir cada vez
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mais a distância entre as Inspetorias e as Câmaras Especializadas em prol de um trabalho em
conjunto. Ressaltou que o Conselho tem um grande desafio pela frente, desejando a todos um ótimo
trabalho. (Apalausos). Fazendo uso da palavra o engenheiro eletricista Luís Henrique Nunes Motta,
coordenador-adjunto das Inspetorias do Crea-RS, saudou a todos, fazendo uma referência especial ao
seu conterrâneo da cidade de São Gabriel conselheiro engenheiro civil Vitor Jorge Dabull Righi.
Relatou que esteve participando ativamente do Conselho por duas vezes como Inspetor da Inspetoria
de São Gabriel e representante da Zonal Fronteira Sudoeste, e desde então busca o fortalecimento e o
engrandecimento das profissões e principalmente do Conselho e do Sistema como um todo, sendo
que agora será de uma maneira mais ampliada, buscando trabalhar forte nesses pontos, e no momento
é importante demonstrar a qualidade dos profissionais e engrandecer o Sistema que é o mais
importante. (Aplausos). VI - POSSE DOS COORDENADORES ESTADUAL DO COLÉGIO DE
ENTIDADES REGIONAIS DO CREA-RS PARA O BIÊNIO 2018-2019. Dando continuidade
aos trabalhos, o Cerimonial destacou que um dos braços do Sistema Confea/Crea/Mútua são as
Entidade de Classe de Profissionais, sendo que somente no Estado do Rio Grande do Sul são 72
Entidade de Classe registrada, cujo 55 dessas possuem representantes que integram o Colegiado do
Regional. Passado o registro do Cerimonial passou-se ao registro dos Atos de Posse conforme
estipulado na pauta dos trabalhos. Considerando a Decisão PL/RS-110/2013, do Plenário do
Regional, que aprovou a instituição e o Regulamento do órgão de natureza consultiva denominado
Colégio de Entidades Regionais - CDER-RS, bem como a Decisão PL/RS-100/2015, de 21 de agosto
de 2015, que referendou a Portaria da Presidência n. 217, de 4 de agosto de 2015, que aprovou, ad
referendum do Plenário, o Regulamento Eleitoral para escolha dos Coordenadores Regionais e
Estadual do Colégio de Entidades do Crea-RS, o Crea-RS empossou a Engenheira Agrônoma
Andréa Brondani da Rocha, como coordenadora estadual, e o Engenheiro Agrônomo Lulo José
Pires Corrêa, como coordenador adjunto estadual do Colégio de Entidades Regionais do Crea-RS
(CDER-RS), para cumprirem mandato de 1.º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2019. A
eleição dos coordenadores estaduais ocorreu durante o XVII Encontro Estadual de Entidades de
Classe - XVII EESEC, no período de 21 a 23 de setembro de 2017, na cidade de Torres (RS).
Registre-se e dê-se publicidade. Devidamente empossada a engenheira agrônoma Andréa Brondani
da Rocha, coordenadora estadual do Colégio de Entidades Regionais do Crea-RS (CDER-RS), usou a
palavra para saudar a todos e desejando um feliz 2018 aos que ela não havia cumprimentado ainda.
Enfatizou sua alegria e sentimento de orgulho por assumir a coordenação do CDER-RS. Relatou que
as entidades de classe são o berço dos profissionais, destacando que após a formação dos
profissionais são elas que dão apoio, e que as entidades de classe do Rio Grande do Sul tem por
tradição ser peleadoras em busca de seus direitos. Relatou que está muito contente em assumir a
coordenação junto com os colegas representantes regionais que serão empossados. Usando da ocasião
agradeceu e parabenizou o trabalho realizado pelo engenheiro agrícola Carlos Aurélio Dilli
Gonçalves pelo excelente trabalho e pela luta em prol da manutenção das entidades classes,
pretendendo dar continuidade e expandir as atividades do CDER-RS. Demonstrou sua alegria pela
noticia da possibilidade com de parceria com a Mútua-RS e que vai trabalhar muito nisso para
viabilizar a participação ativa e de forma democrática como aconteceu em sua eleição e do Colegiado
dos representantes regionais. Finalizou agradecendo e desejando bom trabalho a todos. (Aplausos).
Após o pronunciamento da coordenadora estadual do CDER-RS, usou a palavra o engenheiro
agrônomo Lulo José Pires Corrêa, coordenador adjunto estadual do Colégio de Entidades Regionais
do Crea-RS (CDER-RS), que pronunciou-se saudando os conselheiros da região de Alegrete (RS),
engenheiros agrônomos Francisco Carlos Gindri Salbego (titular) e Jorge Adão Machado Silva
(suplente), que foram indicados pela Associação dos Engenheiros Agrônomos de Alegrete - AEAA,
ao mesmo tempo que saudou os profissionais indicados pela AEAA saudou a todos os conselheiros.
Lembrou sobre a importância das Entidades de Classe para o Sistema Confea/Creas/Mútua, haja vista
que elas são o berço básico do Sistema e trabalhará muito mais para que o Sistema funcione melhor.
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(Aplausos). Conforme estabelecido na pauta da Sessão Plenária Ordinária n.º 1.772, após a realização
das Posses, o Cerimonial anunciou uma pausa, às 15h28min, nos trabalhos do Colegiado para
realização das Reuniões de Câmaras Especializadas, em locais previamente anunciados, pelo período
de 30 (trinta) minutos, conforme convocação e pauta específica enviada pelas Especializadas. Os
trabalhos foram reiniciados às 16h05min com o cumprimento dos seguintes itens: VII EXPEDIENTES. Não houve destaque de expedientes enviados/recebidos. VIII COMUNICAÇÕES. 1. DA PRESIDÊNCIA. 1.1 O engenheiro civil Astor José Grüner, 1.º
diretor-administrativo no exercício da Presidência do Crea-RS, iniciou seu pronunciamento
informando que não houve nenhuma inscrição naquele item, e que iria resumir o item tendo em vista
que o geólogo Pablo Souto e a engenheira Nanci Walter já haviam procedido seus pronunciamentos
em seus Atos de Posse. Dando prosseguimento ao seu pronunciamento, manifestou que tentaria ser o
mais breve possível. Iniciou relatando sobre as questões que aconteceram ou tem acontecido ou estão
acontecendo neste ano no Crea-RS. Anunciou que não entrou no mérito do que aconteceu nas
eleições, nas questões judiciais das eleições, de responsabilidade ou não de qualquer Ato ou Ação.
Informou que como 1.º diretor-administrativo do ano passado foi indicado por consenso por sua
Câmara para fazer parte da Diretoria, tentando durante o ano cumprir com essa obrigação, ficando até
um pouco triste por não ter conseguido se envolver em mais atividades no Sistema devido as suas
atividades profissionais, no qual é bem difícil para quem quer fazer algo morando no interior e
trabalhando em sua empresa, mas fez o possível. Continuando, relatou que no dia 2 de janeiro de
2018, veio ao Crea para assumir o exercício da Presidência visto que o restante da Diretoria havia
encerrado seus mandatos de conselheiros no dia 31 de dezembro de 2017, e restaram apenas a sua
pessoa, como 1.º diretor-administrativo e o conselheiro Tadeu Ubirajara Moreira Rodriguez, como 2.º
diretor-administrativo, que estava em viagem na Europa, encontrando-se sozinho à frente da
Instituição no dia 2 de janeiro. Destacou que a Instituição precisava funcionar, pois os profissionais
que estão lá fora precisam de respostas, dando desta forma andamento da melhor maneira possível,
sabendo que errou em muitas coisas, mas tentou acertar em tudo de fez. Informou que trouxe os
conselheiros geólogo Antonio Pedro Viero e a engenheira agrônoma Eliana Antonia Valente Silveira
Collares de volta, respectivamente para os cargos de 1.º diretor-financeiro e 2ª diretoraadministrativa, para tentar ajudar nesse período, pois não haveria diretor-financeiro para pagar a
folha. Continuou relatando que desde então o conselheiro Viero está por dentro do lado financeiro,
dando uma atenção especial, a quem naquele momento prestou um agradecimento, por estarem
mantendo o Conselho em atividade, no entanto, não tomando decisões e nem atitudes que possam vir
a conflitar ou a interferir no pensamento do Presidente que vai assumir de uma forma ou de outra. Em
sua narrativa informou novamente que trouxe a engenheira Eliana para dar continuidade porque era
necessário ter mais um membro na Diretoria, a quem também prestou agradecimento pela grande
colaboração nas duas semanas. Discorreu que, para quem acha que duas semanas na direção é pouca,
quem foi lhe visitar ou foi conversar ou viu que saiu do Conselho passando das 20h30min, sendo que
o mesmo encontrava-se de férias com sua família no litoral, seus netos que vem de Santa Vitória do
Palmar lhe visitar de vez em quando. Primou por tentar não deixar ninguém sem resposta ou sem
solução para as atividades que eram necessárias para o andamento da Instituição, entendendo que
todos que lhe procuraram para conversar, ele tentou passar uma ideia de sensatez e serenidade para
não conturbar mais o ambiente conturbado que já estava colocado. Ressaltou que quem convive no
dia-a-dia dentro do Sistema, sabe e notou que a tensão dos funcionários é muito grande e os mesmos
estão trabalhando e precisam de tranquilidade, usando como exemplo a impossibilidade de ter alguém
para assinar um Visto em Atestado na qual tem uma licitação no dia seguinte, de uma empresa ou
profissional que precise. Entende que o Conselho não pode continuar e solicitou a todos os
conselheiros que se tenha serenidade ao tomar decisões a partir daquele momento até os próximos
dias, pediu ainda, para que não se conturbe mais o ambiente. Sabedor que o ambiente está
conturbado, entendendo que quem foi responsável e todas as partes que fizeram parte deste processo
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tem a sua parcela de responsabilidade, relatando que a história de que isso é culpa de um ou de outro
não é verdade, ratificando que cada um tem a sua parcela de responsabilidade, mas, no entanto,
solicitou que se tente dar andamento à Instituição, para que, pelo menos o profissional lá fora possa
ter a resposta que ele precisa dentro do Crea. Ressaltando novamente, que o Conselho vive um
momento difícil, saindo ainda um Mandado de Segurança para a não eleição dos Vice-Presidentes, no
qual foi pedido também que fosse revogada a posse de toda a Diretoria, tendo sido negado isso, fato
que caso tivesse sido aceito a partir daquele momento não haveria ninguém para assinar nada dentro
do Conselho, também alertou sobre o que poderia acontecer com o pedido que foi feito, mas isso não
teve êxito e o Regional continua em andamento, e disse mais uma vez a todos, que independente de
pensamentos políticos, pensamentos de candidatos a engenheira Eliana e o geólogo Viero vão estar lá
para ouvir qualquer reivindicação ou qualquer necessidade, pois o mesmo atendeu a todos que foram
possíveis, tentando dar andamento aquilo que foi possível e aquilo que não foi. Destacou que os
Advogados do Crea faziam tempo que não trabalhavam tanto como nas duas primeiras semanas do
ano, pois foram necessários diversos Pareceres Jurídicos para que não se fizesse nada que não era
legal ou que não fosse em benefício dos profissionais. Por fim solicitou novamente a todos os
profissionais e a todos os conselheiros que se tenha um pouco de calma, tranquilidade e serenidade,
pois quem vai ter que decidir essas coisas a qualquer momento será o Judiciário, mas vamos deixar
que sejam feitas as reivindicações e ações para fora, sem perturbar aqui o andamento das atividades
fim do Sistema e para os profissionais que necessitam de respostas mínimas aqui de dentro. Finalizou
pedindo desculpas por não ter atendido as expectativas, mas espera que tenha dado de si o melhor no
momento. IX – ORDEM DO DIA. Foi levantada uma questão de um conselheiro que não
identificou-se para registro em Ata, questionando se a demanda judicial é entre os candidatos ou o
Crea também está envolvido e se quem iniciou a demanda foi o Crea ou os candidatos? O 1.º diretoradministrativo no exercício da Presidência do Crea-RS, engenheiro civil Astor José Grüner, informou
que devido ao andamento da Plenária e que agora está sendo discutida a Ordem do Dia, o engenheiro
Astor se dispôs ao final prestar os esclarecimentos necessários juntamente com os três Advogados
presentes, tendo em vista todo o histórico do que aconteceu. Ato contínuo foi pedido uma Questão de
Ordem pelo conselheiro Cezar Augusto Pinto Motta, que argumentou que o questionamento colocado
é fundamental por que se a Plenária não foi ouvida para entrar com uma Ação em nome do Crea-RS
essa Ação ela não pode ser válida. O presidente em exercício questionou a Questão de Ordem
solicitando ao conselheiro Cezar Motta em qual artigo do Regimento Interno do Conselho estaria
embasada sua Questão de Ordem. Não havendo resposta por parte do requerente da Questão de
Ordem o Senhor presidente em exercício deu prosseguimento na Ordem do Dia colocando-a em
discussão propondo ao Plenário a retirada dos alguns itens dos Assuntos de Interesse Geral, tais como
os itens 1.4 (Indicação dos membros da Diretoria cujas funções são de livre escolha do Presidente do
Crea-RS), 1.5 (Homologação da Norma de Fiscalização n.º 008, de 18 de agosto de 2017, da Câmara
Especializada de Geologia e Engenharia de Minas do Crea-RS, que “Dispõe sobre Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) nos serviços técnicos exigidos pelo Departamento de Recursos
Hídricos (DRH/SEMA)” – Constou equivocadamente da Pauta da presente Sessão), e 1.6 (Apreciação
da proposta da Câmara Especializada de Engenharia Florestal de acréscimo de atividade na lista de
ART Múltipla Mensal), além de todos o processos colocados em Pauta no item 2. Relatos de
Processos, ficando pautados para a próxima Plenária, inclusive não havendo necessidade dos
conselheiros solicitarem a retirada da Pauta dos processos que estão em suas cargas. O conselheiro
Luiz Inácio de Souza Sebenello informou da existência um Liminar da Justiça indicando certo
procedimento, e questionou a Presidência sobre a manutenção do item 1.3 (Eleição e posse dos 1.º e
2.º vice-presidentes, com mandato de um ano). O engenheiro Astor entende que seu pensamento, e a
Plenária é soberana sobre isso, existe um Mandado de Segurança impedindo e negando a eleição do
1.º e do 2.º Vice-Presidente naquela Plenária, e como Presidente do Conselho, como isso foi em
relação ao um ato seu, entrou-se com um Agravo de Instrumento solicitando a mudança dessa
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Decisão e já saiu não negado, foi solicitada ainda à Juíza de Plantão a reconsideração dessa Decisão,
não havendo resposta até aquele momento. A proposta da Presidência ao Plenário foi para que
incialmente se mantenha o item, e quando chegar a hora de sua realização não houvesse nenhuma
Decisão Judicial diferente da que foi colocada, não seria realizado o item, o que seria resolvido
rápido, tendo em vista que haveria somente dois assuntos antes do item 1.3, colocando a situação ao
Plenário para decidir conforme melhor entender. O conselheiro José Ubirajara Martins Flores
entendeu que o item seria um dos mais importantes da Pauta, pois nesse item a Presidência poderia
fazer os esclarecimentos para os conselheiros, entendendo que seria importante, não a Decisão sobre
a votação, mas os esclarecimentos sobre o item, o porquê estaria sendo suspenso, ficando até aquela
parte da Sessão e chegando ao item a Presidência poderia convocar os Advogados para
esclarecimentos. A Presidência entendeu que era necessário manter o item até que houvesse alguma
nova demanda, mesmo entendendo que nada iria vir até o momento da votação, não seria feita a
eleição e seria passado para o item seguinte. Ato contínuo a Presidência questionou o Plenário se
haveria mais alguma discussão no item, fato que não ocorreu. O Mestre de Cerimônias anunciou que
a Comissão Eleitoral Regional – CER/RS, por meio de seu Coordenador, engenheiro civil Ubiratan
Oro, solicitou a inclusão na Pauta da Sessão Plenária a indicação do Colegiado de membros titular e
suplente para recompor a Comissão Eleitoral Regional, tendo em vista o término de mandado de
alguns membros em 31 de dezembro de 2017. A Presidência esclareceu sobre a necessidade de se
fazer a indicação tendo em vista que o processo eleitoral para diretor-financeiro da Mútua Caixa de
Assistência dos Profissionais do Crea-RS que está em andamento e devido a alguns membros terem
findado mandado ao final do ano de 2017. O conselheiro Bernardo Luiz Palma questionou se o item
1.3 iria ficar na Pauta. A presidência informou que o item ficaria na pauta até a sua chegada, caso até
a realização continuasse o Mandado de Segurança não seria feita a eleição. Conselheiro Bernardo
questionou se a Ordem do Dia será votada com o item ou sem o item, mesmo havendo um Mandado
de Segurança impedindo a eleição. O engenheiro Astor explicou que há um Mandado para não
realizar a eleição e não dizendo que não pode ser pautada na Ordem do Dia, exemplificando que ele
pode pautar e não fazer, sendo essa a sua proposta. Finalizada as discussões o Senhor 1.º diretoradministrativo no exercício da Presidência, engenheiro civil e de segurança do trabalho Astor José
Grüner, colocou em votação a aprovação da Ordem do Dia que após iniciada a votação a mesmo
sofreu uma interrupção para que, a pedido da Presidência, que justificou sua falha, houvesse a
manifestação do corpo Jurídico do Conselho. Fazendo uso da palavra o Advogado Alexandre
Irigoyen de Oliveira, procurou ser objetivo informando que existe uma Decisão impedindo a
realização da eleição dos Vice-Presidentes e entendeu oportuno e cautelar a retirada do item da Pauta
(aplausos), ressaltando que nada impedia que o Presidente, enquanto Administrador do Plenário, ter o
poder geral de cautela, em chegando uma decisão com sentido contrário ao Mandado de Segurança, o
Presidente em sentido de cautela e em razão dos princípios da eficiência e da continuidade do serviço
Público pode ser incluído extraordinariamente, entendendo ainda, que não haveria nenhum prejuízo,
mas entende que por cautela recomendou a retirada e tornando mais eficiente os trabalhos. A
Presidência manifestou que deveria ter solicitado o auxílio da Assessoria Jurídica, informando que
não tem nenhum problema em voltar atrás em suas decisões, relatando que bem pelo contrário que
erra muito e sabe disso, no entanto entendeu que quem fosse contrario deveria ter pedido a exclusão.
Após o Parecer da Assessoria Jurídica o Presidente propôs uma mudança na Ordem do Dia e se
maioria entendesse que o pensamento do Jurídico tem valor pode mudar de opinião e ser contrário. O
conselheiro Luiz Carlos Dias Garcia informou que o Plenário está no meio de uma votação e
infelizmente o esclarecimento não foi feito antes da votação e solicitou que fosse concluída a votação
e depois da votação fosse definida se seria alterada a Ordem do Dia ou não. (Murmúrio dos
presentes). O Presidente solicitou novamente para que se fosse mantida a tranquilidade, entendendo
que para ele a retirada ou não do assunto da Pauta ele iria aceitar sem problemas. Entendeu que no
momento da colocação da sua proposta ninguém se manifestou quanto à exclusão do assunto e que
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iria manter a votação do que foi proposto e repetiu desde o início para que todos entendessem o que
estava sendo votado. Ato contínuo perguntou quem era favorável a que se mantenha na Pauta como
foi proposta se manifestem e pediu logo após os contrários para que manifestassem novamente,
questionando que se alguém que foi favorável quiser mudar de opinião não há problema nenhum.
Abrindo a votação novamente o Presidente fez as seguintes perguntas: Os favoráveis a que se
mantenha a Ordem do Dia como proposto mantendo o item 1.3 mantenham-se como estão? Os
contrários se manifestem novamente. Quem for contrário à proposta de manter a Ordem do Dia
incluindo o item 1.3 se manifestem? A votação foi procedida de forma visual, não havendo
manifestação ao microfone dos conselheiros contrários. A Presidência efetuou a contagem visual
proclamando o seguinte resultado após a apuração no sistema eletrônico de votação do Conselho: 1)
Total de Conselheiros FAVORÁVEIS à manutenção da Ordem do Dia com a manutenção do item
1.3 (Eleição e posse dos 1.º e 2.º vice-presidentes, com mandato de um ano): 27 (vinte e sete)
conselheiros. 2) Total de Conselheiros CONTRÁRIOS à manutenção na Ordem do Dia do item 1.3
(Eleição e posse dos 1.º e 2.º vice-presidentes, com mandato de um ano): 76 (setenta e seis)
conselheiros. 3) Total de Conselheiros que ABSTIVERAM-SE de votar a Ordem do Dia: 9 (nove)
conselheiros. O Presidente proclamou o resultado final da votação com a aprovação da retirada do
item 1.3 (Eleição e posse dos 1.º e 2.º vice-presidentes, com mandato de um ano) da Ordem do Dia, a
qual foi cumprida na forma a seguir: XI - ORDEM DO DIA. 1. ASSUNTOS DE INTERESSE
GERAL. 1.1 ASSUNTOS APROVADOS PELO PRESIDENTE AD REFERENDUM DO
PLENÁRIO. Apreciando a Portaria da Presidência n.º 405, de 29 de dezembro de 2017, que
aprovou, ad referendum do Plenário, pedido de revisão de atribuição para Georreferenciamento de
Imóveis Rurais conforme dispõe a Decisão n.º PL-2087/2004, do Confea, formulado pela
Engenheira Florestal Maiara Casanova, com base no que dispõe a Decisão n.º PL-2087/2004, do
Confea, referente ao processo nº 2017070084, referendando os pareceres em que as Câmaras
Especializadas de Engenharia Florestal e Engenharia Civil deliberam conceder à profissional
atribuição para executar as atividades de Georreferenciamento de Imóveis Rurais, devido à sua
participação no curso de Graduação em Engenharia Florestal, realizado na Universidade Federal de
Santa Maria - UFSM, que comprova oferecer os conteúdos formativos necessários ao desempenho de
ditas atividades, que devem ser anotadas no registro do interessado junto ao Crea-RS, o Plenário
decidiu, por unanimidade, aprovar o ato administrativo em questão, praticado pela Presidência no uso
de suas competências regimentais. Registre-se e cumpra-se. 1.2 CALENDÁRIO DE REUNIÕES
ORDINÁRIAS DO PLENÁRIO E DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RS PARA
O EXERCÍCIO DE 2018. A matéria foi colocada em apreciação e discussão pelo Senhor Presidente
que informou aos conselheiros novos que estariam chegando que no exercício de 2017 o Plenário já
havia decidido por agendar duas Reuniões Plenárias para o mês de Janeiro de 2018, que seria a data
na qual realizou-se a presente Sessão (11/01/2018) e a data do dia 25/01/2018 cuja a Pauta desta
próxima Sessão deveria constar a eleição do Diretor-Financeiro da Mútua – Caixa de Assistência dos
Profissionais do Crea-RS e não havia datas para as demais reuniões do Ano. No entanto foi feito um
Calendário e enviado a todos e foi tentado fazer um Calendário observando que no mês de Agosto de
2018 haverá a realização da 75ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia - 75ª SOEA, que
acontecerá na cidade de Maceió (AL), no período de 21 a 24 de agosto de 2018, e no mês de
Setembro de 2018 haverá diversos feriados. Esclareceu que foi tentado fazer o Calendário com
Plenária e Câmaras que não coincidisse com feriados nas quintas-feiras, pois seria difícil fazer as
reuniões, e foi tentando fazer o melhor que deu dentro da Assessoria do Plenário, não tendo tido
muita participação direta da Presidência. Após a explanação inicial sobre a elaboração do Calendário
de Reuniões Ordinárias do Plenário e das Câmaras Especializadas do Crea-RS para o Exercício de
2018, o Senhor Presidente manifestou-se novamente sobre ao determinado no Mandado de Segurança
impetrado contra a Eleição dos Vice-Presidentes do Conselho que ocorreria na Sessão que
transcorria, propôs ao Plenário a inclusão de uma nova data para realização de Sessão Plenária
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Ordinária no dia 18 de janeiro de 2018 (quinta-feira), para Eleição dos Vice-Presidentes do
Conselho, explicando que não há possibilidade de eleição na presente Sessão e a Diretoria vai ter que
continuar exercendo a Presidência, a qual, segundo ele não é sua intensão de se mantar nos cargos e
entende que o Regimento Interno deve ser observado e os dois Vice-Presidentes são muito
importantes para o andamento das atividades e propôs a inclusão da data acima aprazada para
realização de reunião Plenária Ordinária com a inclusão da Eleição dos Vice-Presidentes. Colocado
em discussão o conselheiro que não se identificou para registro em Ata, manifestou que dentro do
espírito de cautela que está sendo conduzido o Judiciário está praticamente parado (Murmúrio entre
os presentes). O Presidente entende que todas as decisões judiciais devem ser sempre acatadas, e
explica que a Eleição dos Vice-Presidentes ela só não foi realizada na presente Sessão o Mandado de
Segurança ter invocado o artigo 93 aonde existe uma certa dúvida, uma certa dubiedade se a eleição
deve ser na primeira Sessão Plenária Ordinária do ano ou na Primeira Sessão Plenária Ordinária após
a posse dos conselheiros, não entrando no mérito desse assunto naquele momento, portanto, explicou
que a próxima Sessão Plenária é necessário somente tempo para convocar não sendo possível realizala no dia seguinte a presente Sessão. Reforçou que sua proposta é que seja incluída uma Sessão
Plenária no dia 18 de janeiro de 2018 (quinta-feira), mas aceita o que o Plenário decidir. O
conselheiro Airton José Monteiro questionou no sentido de porque não se manter a data do dia 25? O
Presidente Astor respondeu que em seu entendimento os dois Vice-Presidentes são importantes para o
andamento do Conselho e que naquela data quem iria dirigir o Conselho seria o 2.º DiretorAdministrativo, no caso a engenheira agrônoma Eliana Antônia Valente Silveira Collares, e que
entende que seria importante fazer a eleição dos Vice-Presidentes o quanto antes possível, mas
respeita a decisão e o pensamento de todos, sendo um pensamento seu e da Diretoria atual. A
conselheira Damaris Kirsch Pinheiro questionou, e pediu para que o 1.º diretor-financeiro, geólogo
Antonio Pedro Viero, explanasse sobre quanto financeiramente custaria a realização de uma reunião
extra no mês, sendo este, em seu entendimento, um dos pontos a se pensar. (Aplausos). O engenheiro
Astor informa que não possui os valores em mãos para análise, mas que certamente todos sabem que
uma Plenária tem um custo bem razoável certamente. O conselheiro Nelson Agostinho Burille
entende que sinceramente não vê que em uma semana possa (inaudível), já que no dia 25,
necessariamente na Plenária do dia 25 terá ocorrido por que tem eleição regimental para diretorfinanceiro da Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-RS, então essa Plenária não
tem como mudar a data dela, e entende que uma semana não vai fazer diferença nenhuma, relatando
ainda, que a diretoria que encontram-se a frente do Conselho está conduzindo e conduzindo bem e
que não há necessidade de atropelo (Aplausos). O Presidente Astor ressaltou novamente que é uma
proposta e entende que a Plenária tem Soberania para decidir sobre o assunto e pediu para o
Advogado Alexandre Irigoyen de Oliveira manifestar-se. Fazendo uso da palavra o Advogado
Alexandre levou um dado importante de natureza puramente técnico sobre o Mandado de Segurança
que pediu a suspensão com a não realização das eleições, ele também suscitou a posse e a ilegalidade
da Posse da engenheira agrônoma Eliana Antonia Valente Silveira Collares e do geólogo Antonio
Pedro Viero, a qual esta decisão, assim como foi recorrido pedindo a revogação do Mandado, essa
decisão que não deferiu a Liminar afastando a engenheira Eliana e o geólogo Viero, pode haver um
recurso dessa decisão e o Tribunal pode vir a afastar os dois, e nesse caso não se teria ninguém na
Administração do Conselho e existe esse risco, no qual tecnicamente, e não sabe quem promoveu a
ação, vai ingressar com esse recurso, ressaltando que não tem como prever o que vai acontecer,
lembrando por fim que esse risco existe, mas que entende que é pouco provável, mas se houver uma
reforma da Decisão de Primeiro Grau que mantenha a engenheira Eliana e o geólogo Viero na
Diretoria do Conselho, pode ser, em seu entendimento, que o Conselho possa ficar acéfalo,
entendendo ainda, que umas das razões do Agravo foi a preocupação, pois a Decisão Judicial de hoje
ela mantem o Conselho, a partir do término daquela Sessão Plenária com a 2ª diretora-administrativa,
engenheira agrônoma Eliana Antonia Valente Silveira Collares e o 1.º diretor-financeiro, geólogo
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Antonio Pedro Viero na Administração, o que deve ser pensado e sendo bastante difícil no caso de
algum dos diretores entrar enfermo, e isso foi inclusive um dos motivos que foi levado para
sensibilizar os Desembargadores e lamentavelmente não foi acolhido isso, sendo esses os
esclarecimentos cabendo a Plenária dirimir essa situação. O Presidente Astor agradeceu a
manifestação do Advogado Alexandre Irigoyen e acredita que os impetrantes da Ação não vão
recorrer da decisão de tirar toda diretoria e manter o Conselho acéfalo, entende que eles vão ser
conscientes e sensatos suficientes para não impedir o funcionamento do Conselho e voltou a discutir
que o assunto da Eleição e a inclusão da data do dia 18 de janeiro seja incluído ou não, questionando
se mais algum conselheiro teria alguma manifestação. O conselheiro Nelson Kalil Moussalle entende
que o Conselho foi tão bem dirigido deste o inicio do ano até aquela data, mais 15 dias e os
conselheiros são testemunhas que o engenheiro Astor estava praticamente sozinho, entende que mais
7 dias não irá fazer muita diferença e propõe que se mantenha a data do dia 25 de janeiro. O
Presidente questionou que se tivesse o compromisso dos conselheiros que impetraram o pedido da
retirada da atual Diretoria do Crea que não iriam recorrer até o dia 25 e o Conselho não ficar acéfalo
ele retiraria a proposta naquele momento. (Murmúrio dos presentes). O Conselheiro Nelson
Agostinho Burille, um dos impetrantes da Ação de Mandado de Segurança, garantiu que não haveria
nenhum recurso contra essa questão. O Presidente questionou novamente se os impetrantes se
comprometem a não recursar em relação a isso e que até o dia 25 de janeiro o Conselho possa manter
a Diretoria atual, ele se propôs a retirar a proposta de realização de Sessão Plenária Ordinária no dia
18 de janeiro de 2018 e colocar em votação a Proposta do Calendário de Reuniões Ordinárias do
Plenário e das Câmaras Especializadas do Crea-RS para o exercício de 2018. O conselheiro Nelson
Agostinho Burille confirmou que não haveria nenhuma atitude com relação à questão, informando
que não pode responder pelo outro impetrante que não encontrava-se mais presente à Sessão,
ressaltando que de sua parte não haverá recurso e que o objetivo era tão somente o cumprimento do
regimento. O Presidente agradeceu ao engenheiro Burille pela manifestação. Colocado em votação a
inclusão da data do dia 18 de janeiro de 2018 o Plenário em votação visual o Plenário decidiu,
rejeitar com 76 (setenta e seis) votos contrários a inclusão de nova data no Calendário de Reuniões
Ordinárias do Plenário e das Câmaras Especializadas para o Exercício de 2018. Colocada novamente
em votação a Proposta de Calendário de Reuniões Ordinárias do Plenário e das Câmaras
Especializadas para o Exercício de 2018, apresentado pela Presidência na forma apresentada, o
Plenário decidiu, aprovar com 86 (oitenta e seis) votos favoráveis e 23 (vinte três) votos contrários o
Calendário de Reuniões Ordinárias do Plenário e das Câmaras Especializadas para o Exercício de
2018, assim constituído: Janeiro, dia 10, Sessão Plenária Ordinária, na qual ocorrerá a posse dos
novos conselheiros para o triênio 2018-2020 e cumprimento de assuntos deliberativos e regimentais,
e das 14 às 15 horas, reunião de Câmaras Especializadas; e, no dia 25, reuniões de câmaras
especializadas e sessão plenária. Fevereiro, atividades facultativas. Março, dias 9 (câmaras
especializadas e sessão plenária) e 23 (câmaras especializadas). Abril, dias 6 (câmaras especializadas
e sessão plenária) e 20 (câmaras especializadas). Maio, dias 11 (câmaras especializadas e sessão
plenária) e 25 (câmaras especializadas). Junho, dias 8 (câmaras especializadas e sessão plenária) e 22
(câmaras especializadas). Julho, dias 6 (câmaras especializadas e sessão plenária) e 20 (câmaras
especializadas). Agosto, dias 3 (câmaras especializadas e sessão plenária) e 17 (câmaras
especializadas). Setembro, dias 13 (câmaras especializadas) e 14 (câmaras especializadas e sessão
plenária). Outubro, dias 5 (câmaras especializadas e sessão plenária) e 19 (câmaras especializadas).
Novembro, dias 9 (câmaras especializadas e sessão plenária) e 23 (câmaras especializadas).
Dezembro, dias 13 (câmaras especializadas e sessão plenária) e 14 (câmaras especializadas).
Excetuada a primeira sessão plenária do ano, as demais sessões plenárias são convocadas para às
16h30min, e as das câmaras especializadas, para o horário especificado na respectiva convocação. O
art. 50 da Lei nº 5.194, de 1966, dispõe que “O conselheiro federal ou regional que durante um ano
faltar, sem licença prévia, a seis
sessões consecutivas ou não, perderá automaticamente o
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mandato, passando este a ser exercido, em caráter efetivo, pelo respectivo suplente”. Realce-se, no
entanto, que em obediência a decisão transitada em julgado proferida pelo Tribunal Regional Federal
da 4ª Região – TRF, antes da destituição sumária do conselheiro incurso em tal situação, o Crea-RS
preliminarmente instaurará processo administrativo próprio que será analisado pela Comissão de
Sindicância e de Inquérito – CSI (art. 155 do Regimento), para assegurar ao notificado o direito ao
contraditório e ampla defesa, antes de pronunciar-se conclusivamente sobre o caso. Segundo os §§ 3º
e 4º do art. 50 do Regimento Interno, define-se como licença prévia a comunicação por escrito à
câmara especializada e/ou ao Plenário, por meio de ofício, correio postal, correio eletrônico ou fax até
três dias úteis antes da sessão, no caso de conselheiro regional titular, ou com antecedência mínima
de um dia útil, no caso do conselheiro regional suplente. Conforme a Decisão do Confea n.º PL1794/2017, no ano de 2018, a 75ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia - 75ª SOEA, que se
realizará na cidade de Maceió (AL), no período de 21 a 24 de agosto de 2018. Cientifique-se e
cumpra-se. 1.3 RECOMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL – CER/RS
PARA O EXERCÍCIO DE 2018. A Comissão Eleitoral Regional do Crea-RS - CER/RS, levou ao
conhecimento do Plenário que haveria a necessidade de indicação de mais um novo membro titular e
três novos membros suplentes tendo em vista que alguns membros da comissão encerraram mandato
em 31 de dezembro de 2018. Colocaram seus nomes a disposição a conselheira Alice Helena Coelho
Scholl, na condição de titular, de os conselheiros Délio Gilberto Hartmann, Cibele Elaine Vencato e
Gabriela Florindo Marques, na condição de suplentes. Ato contínuo, o Plenário decidiu, por
unanimidade, aprovar os nomes colocados a disposição para recompor a Comissão Eleitoral Regional
do Crea-RS - CER/RS para continuidade dos trabalhos no exercício de 2018, passando a ser
composta da seguinte forma: Membros Titulares: Ubiratan Oro, Coordenador da Comissão, José
Luiz Garcias, Alice Helena Coelho Scholl. Membros Suplentes: Délio Gilberto Hartmann - 1.º
Suplente, Cibele Elaine Vencato, 2ª Suplente, Gabriela Florindo Marques, 3ª Suplente, Gustavo
André Lange, 4.º Suplente e João Otávio Marques Neto 5.º. Registre-se. Divulga-se e cumpra-se. Dêse ciência ao Confea. 3. ENCERRAMENTO. Encerrada a Pauta proposta, o a Senhor 1.º diretoradministrativo no exercício da Presidência, engenheiro civil Astor José Grüner, pediu desculpas por
alguns momentos não conseguir fazer o melhor possível e espera ter feito aquilo que poderia ter feito,
solicitando por fim que fosse mantida a serenidade até o dia 25 de janeiro com tranquilidade. Findou
convidando a todos para degustarem um coffe break oferecido no hall do auditório. A presente sessão
encerrou-se às 17h45min. Prestaram apoio administrativo na sessão os funcionários Rodrigo da
Silveira Soares, Fernanda Dorneles Machado, Sandra Aparecida Rodrigues, Maria Beatriz Pereira
Velho, Mauro Gilberto Vargas e Denise Lima Friedrich, com o apoio jurídico dos advogados Suelen
Waltzer Timm, Luiz Jacomini Righi e Alexandre Irigoyen de Oliveira, e do estagiário administrativo
Lucas Constante Mânica. Coube a mim, Rodrigo da Silveira Soares, Assistente Administrativo, Chefe
do Núcleo de Apoio ao Colegiado, lavrar a presente ata, que após aprovada será assinada por quem de
direito, nos termos do Regimento Interno do Conselho.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho ASTOR JOSÉ GRÜNER
1.º Diretor-Administrativo no Exercício da Presidência
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