SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES
E SIMILARES DE JOINVILLE/SC E REGIÃO
Fones: (47) 3461-3379 / 3461-3380
sindicato@vivabemaqui.com.br

ATA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA
16 DE JUNHO DE 2014 - 09H ÀS 10H30
Local: Sala Wetzel – 2º andar - ACIJ
Participantes: Sr. Bernardo Kuerten, Sr. Valmor de Souza, Sra. Rosi Dedekind, Sr.
Felipe Borba, Sr. Dominício Freita, Sra. Thalita Oliveira e Silveira, Sra. Carolina
Schmitt, Sra. Kátia Nienkatter, Sr. Gabriel Brehm, Sra. Arlete Nunes, Sra. Jaqueline
Daniel, Sr. Raulino João Schmitz, Sr. Anderson L. Muller, Sr. Angélico de Souza, Sr.
Márcio Pabst, Sr. Pedro Miguel de Andrade, Dra. Alessandra D. V. Corrêa, Sr.
Claudio Cardozo, Sr. Sérgio Luiz Holz e Srta. Laís Vanderlinde.
A reunião iniciou às 09h02 com a advogada do Sindicato, Dra. Alessandra, dando as
boas vindas a todos os presentes e pedindo para que todos se apresentassem.
Explicou que essa assembléia foi agendada para sanar as muitas dúvidas que
surgiram com relação às fiscalizações do CREA. Após, Dra. Alessandra passou a
palavra ao Eng. Pedro, representante do CREA, para falar sobre o assunto.
Pedro iniciou sua fala explicando que o CREA é uma Autarquia Pública Federal que
fiscaliza o exercício profissional de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam em
atividades relativas à prestações de serviços, projetos, manutenções, instalações,
reformas, laudos, pareceres e vistorias técnicas relacionadas às áreas de
Engenharia e Agronomia, a área de Arquitetura não é mais com eles. Essas
fiscalizações têm a finalidade de garantir maior segurança aos empreendimentos e a
qualidade dos serviços prestados. É muito importante pedir as ART’s (Anotação de
Responsabilidade Técnica) aos responsáveis por serviços ou obras que venham a
realizar no empreendimento. Pedro explicou a metodologia aplicada: solicita o
preenchimento de uma planilha com a relação de atividades e equipamentos, após,
o envio ao CREA, Pedro analisa item por item e solicita se necessário a adequação
no prazo de 10 dias, se houver necessidade de um prazo maior, e só enviar uma
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solicitação via e-mail ao Pedro. Não obtendo retorno, Pedro emite um aviso e
apenas em últimos casos, um Auto de Infração.
Em seguida foi aberto espaço para esclarecimentos e sanar as dúvidas. Pedro
explicou que não é obrigatório se adequar a todos os itens da planilha, os itens que
ele solicita são principalmente os de segurança. Foi perguntado sobre os critérios de
escolha para a fiscalização, Pedro respondeu que a Legislação não define o porte
das empresas (pequena, média ou grande), o que levam em conta são os
equipamentos utilizados. Os participantes mencionaram que os Bombeiros já
fiscalizam muitos itens que constam na planilha e perguntaram se apresentando o
alvará dos Bombeiros já é suficiente, para não terem que providenciar toda a
documentação novamente. Pedro respondeu que não, a não ser que os Bombeiros
Voluntários acrescentem no alvará o número das ART’s, assim dispensaria todos os
outros documentos. Quando mencionado sobre os Bombeiros, a revolta foi geral,
pois além dos Bombeiros Voluntários, agora os estabelecimentos também estavam
sendo fiscalizados pelos Bombeiros Militares. Rosi comentou que, segundo o
Governador, esse assunto já está sendo resolvido e que os Bombeiros Militares não
devem mais atuar em Joinville. Caso algum empreendimento ainda seja visitado,
deve-se enviar ao Sindicato documento que comprove essa visita para que o
Sindicato, com o auxilio da Rosi, entrará em contato com o Governador para resolver
este problema.
Chegando ao final dos questionamentos, todos parabenizaram pela iniciativa do
Sindicato em agendar esta reunião com o Eng. Pedro, pois muitas dúvidas existiam.
Pedro se colocou a disposição também, disse que o objetivo do CREA não é criar
problemas e sim prevenir. Assim, sendo este o último assunto, a reunião foi
encerrada pelo presidente às 10:30.
Joinville, 16 de Junho de 2014.
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