
 
 

 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - ANO 2015 

 

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades realizadas pela Gestão do 

biênio 2015 - 2017 da Associação Brasileira dos Engenheiros Cartógrafos Regional Paraná - 

ABEC PR. O período de referência correspondente é entre abril a dezembro do ano de 2015. 

A atual Diretoria do biênio 2015 - 2017, responsável pelas atividades que serão relacionadas, é 

composta pelos Engenheiros Cartógrafos: 

Presidente: Bruno Damas Martins 
Vice-Presidente: Luiz Octávio Oliani 
Diretor Técnico-Profissional: Marlo Antonio Ribeiro Martins 
Diretor Administrativo: Wander da Cruz 
Diretor Financeiro: Brayam Cleyton Silva dos Santos 
Diretor Secretário: Rodrigo Capitanio Mousquer 
 
1. REUNIÕES DE DIRETORIA 

 Foram realizadas reuniões de Diretoria com o objetivo de determinar uma lista de ações 

prioritárias para o ano em questão, e também, ao longo do ano outras reuniões para 

acompanhamento da execução das atividades realizadas. Além disso, destaca-se que a Diretoria 

manteve-se em constante comunicação por email visando à otimização do tempo e 

deslocamentos. Ver anexo Atas de Reunião. 

2. REUNIÕES COM CONSELHEIRO E SUPLENTE 

 A ABEC PR é representada no CREA PR pelo Conselheiro Engenheiro Cartógrafo Pedro 

Luis Faggion e o Suplente Engenheiro Cartógrafo Luiz Octávio Oliani e manteve contato ativo 



 
 

para acompanhamento das atividades ao longo do ano, inclusive, encerrando o ano com 

reunião formal de revisão anual das conquistas alcançadas. Anexo segue Ata da Reunião. 

3. ATA DE TRANSFERÊNCIA DE DIRETORIA 

 Foram realizados os procedimentos junto ao Cartório e o Banco para transferência das 

responsabilidades da última para atual Diretoria. Documentação está atualizada e Ata segue em 

anexo. 

4. SEDE ABEC PR 

 Foram realizados encontros com empresas privadas e instituições visando estabelecer 

uma parceria para definição de uma Sede física para a ABEC PR. Infelizmente, todas as 

tentativas acarretaram em modelos que geram custos fixos mensais para a Associação, sendo 

que, atualmente não existe estrutura financeira para assumir tais custos. Diante disso, a 

Diretoria continua buscando alternativas para definir uma Sede física para a ABEC PR. Como os 

encontros não foram classificados como reuniões formais, não foram registradas Atas de 

Reunião. 

5. EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS 

 A ABEC PR manteve-se ativa em uma de suas mais importantes atribuições junto à 

comunidade de Engenheiros Cartógrafos, em especial aos seus Associados, que é a realização e 

participação de eventos, cursos e palestras. Segue lista de ações realizadas: 

5.1. IV Semana Acadêmica da Engenharia Cartográfica e de Agrimensura da UFPR - SAEC 

2015 

 A SAEC é o período do ano onde os estudantes da graduação e pós-graduação, tem a 

oportunidade de assistir palestras e participar de minicursos sobre temas importantes e 



 
 

atualizados do mercado. Nesse ano, a SAEC ocorreu entre os dias 19 à 22 de outubro no Centro 

Politécnico da UFPR e a ABEC PR foi apoiadora oficial do evento. Ver atestado em anexo. 

5.2. EPEC 2015 

 O Encontro Paranaense de Entidades de Classe - EPEC é o evento que tem como 

objetivo reunir profissionais das áreas tecnológicas, bem como gestores e representantes de 

Entidades de Classe do Estado do Paraná e diversas lideranças da engenharia, agronomia e 

geociências de outros Estados. O evento ocorreu nos dias 5 e 6 de novembro, na cidade de Foz 

do Iguaçu-PR, e a ABEC PR foi representada pelo Engenheiro Cartógrafo e atual Vice-Presidente 

Luiz Octávio Oliani. 

5.3. Palestra Técnica FACEAR 

 A Faculdade Educacional Araucária - FACEAR (Campus Bacacheri) recebeu palestra 

técnica realizada pelo Diretor Presidente, Eng. Bruno Damas Martins, intitulada "A Importância 

das Geotecnologias para os diversos ramos da Engenharia", ocorrida no dia 05/11/2015 e 

ministrada para os alunos do Curso de Engenharia Civil. A palestra visou principalmente o 

estabelecimento de cooperação com os órgãos de Ensino e promoção técnico cultural das 

atividades entre as Instituições ABEC e FACEAR. Ver declaração em anexo. 

5.4. Homenagem ao Presidente Fundador 

 A atual Diretoria da ABEC PR decidiu estender uma singela homenagem ao Presidente 

Fundador da ABEC PR, o Engenheiro Cartógrafo Mauricio Freire Brunetti e criou um espaço para 

que ele pudesse oficializar a mensagem de final de ano a todos os Associados. A mensagem na 

íntegra pode ser lida em: http://www.abecpr.org.br/news/mensagem-de-final-de-ano-por-

mauricio-freire-brunetti/ 

 



 
 

5.5. Apoio Institucional Palestras IEP 

 No dia 12 de novembro de 2015 o Instituto de Engenharia do Paraná com o apoio 

Institucional da ABEC PR, promoveu através da Câmara Técnica Ciências da Terra, a palestra 

VANTS e DRONES na Coleta de Dados e suas aplicações. O evento teve o objetivo de conceituar 

e identificar a utilização das tecnologias de VANTs e DRONES na coleta de dados para o 

planejamento, execução, controle e manutenção de projetos e obras de Engenharia em geral 

nas áreas: Energia, Saneamento, Hidrografia, Mineração, Petróleo e Gás, Infraestrutura, 

Agricultura, Monitoramento em Geral, entre outros. Ver atestado em anexo. 

 Além disso, a ABEC PR também prestou apoio Institucional ao evento sediado pelo IEP e 

que ocorreu no dia 26 de novembro de 2015, através da Câmara Técnica Ciências da Terra, a 

palestra “Utilização do MACHINE CONTROL em Projetos de Infraestrutura”. O evento buscou 

conceituar e identificar como a utilização das tecnologias de automação em equipamentos 

pesados, moto-niveladoras, tratores de esteira, escavadeiras hidráulicas, pavimentadoras, 

perfuratrizes, entre outros, torna a execução e controles nos Projetos de Infraestrutura mais 

eficientes, assim como, discutir o caminho para adoção da tecnologia de MACHINE CONTROL e 

como esse processo ocorreu em outros segmentos e sua relação com Sistemas de Coordenadas 

Geodésicos e Topográficos. Ver atestado em anexo.  

Também, a ABEC PR prestou todo o suporte técnico e organizacional na palestra "Smart 

Change: Fusing the Real and the Digital World realizada no dia 11 de dezembro de 2015 na sede 

do IEP - Instituto de Engenharia do Paraná, que abordou a revolução geotecnologica a partir da 

captura de realidade em 3D através da tecnologia da informação. Ver atestado em anexo. 

 

 

 



 
 

5.6. Seminário de Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Registros Públicos 

 A ABEC PR é apoiadora Institucional na organização e divulgação do Seminário de 

Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Registros Públicos organizado pela LETEC LTDA. O 

evento irá ocorrer no ano de 2016, mas a ABEC e a LETEC já estão trabalhando desde o ano de 

2015 no conteúdo e divulgação. Ver atestado em anexo. 

5.7. Confraternização de Final de Ano 

 A Confraternização de Final de Ano foi organizada para promover interação social e 

cultural entre os Associados e ocorreu no dia 09 de Dezembro de 2015. A lista de presença 

segue em anexo. 

6. ENGAJAMENTO JUNTO AO SISTEMA CREA PR 

6.1. Reuniões Diversas 

 A ABEC PR teve comparecimento parcial nas reuniões organizadas pelo CREA PR em 

2015, em especial a Reunião do CREA SUL ocorrida em 17 de maio de 2015, Reunião com 

Gerente Regional Curitiba - Eng. Maurício Bassani e Gerente de Relações Institucionais - Eng 

Claudemir Prates ocorrida em 17/06/2015, Reunião do CDER ocorrida em 17/06/2015 e 

Reunião de Inspetoria ocorrida em 18/06/2015. Ver atestados em anexo. 

6.2. Atividades do Conselheiro e Suplente: 

 A ABEC PR é representada no CREA PR através do Conselheiro Engenheiro Cartógrafo 

Pedro Luis Faggion e o Suplente Engenheiro Cartógrafo Luiz Octávio Oliani. Ao longo do ano de 

2015 foram muitas as atividades e conquistas realizadas, seguindo abaixo uma breve descrição. 

 O Conselheiro Pedro Faggion teve participação ativa como representante de plenário do 

CREA PR na Coordenadoria Nacional das Câmaras Especializadas de Engenharia de Agrimensura 



 
 

(CCEEAGRI) discutindo temas como ações para criação de câmaras especializadas nos CREAs 

Estaduais, atribuição profissional dos profissionais relacionados à modalidade de agrimensura, 

utilização de DRONES para fins de mapeamento (vantagens e desvantagens), também teve 

participação ativa como Membro titular da Comissão de Educação e Atribuição Profissional 

(CEAP) no CREA PR, sendo que essa Comissão é de caráter consultivo sobre as questões 

relacionadas à formação e atribuição profissional no CREA PR. Em continuidade, teve 

participação ativa como Membro Titular da Comissão de Renovação do Terço do CREA PR que 

contribuiu pela destinação da vaga do Grupo das Engenharias da UFPR para modalidade de 

agrimensura, ou seja, no triênio 2016 – 2019, o Conselheiro do Grupo das Engenharias da UFPR 

será um Engenheiro Cartógrafo. 

 Além disso, o Suplente Luiz Octávio Oliani também teve participação ativa como 

membro da Comissão do Meio Ambiente do CREA-PR, defendendo o posicionamento da 

necessidade de profissional de cartografia na elaboração de bases cartográficas, 

geoprocessamento, utilização de imagens de satélite / aéreas e demais atividades de apoio à 

projetos ambientais. Também trabalhou na elaboração de observações técnicas sobre o 

Cadastro Ambiental Rural - CAR, em especial, sobre o módulo de GEO para cadastro dos 

perímetros e perfis de uso e ocupação do solo, para qual atualmente não há exigência de 

Engenheiro Cartógrafo responsável, sendo que essas anotações serão encaminhadas ao 

Instituto Ambiental do Paraná - IAP solicitando um posicionamento formal sobre a situação. Por 

último, o Suplente trabalhou no desenvolvimento do Caderno Técnico intitulado como Noções 

de Cadastro Territorial Multifinalitário - CTM, programado para lançamento em 2016, sendo um 

feito inédito para a ABEC PR. 

7. ENGAJAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ (IEP) 

A ABEC PR, representado pelo seu Diretor Presidente Bruno Damas Martins, foi convidada de 

honra para a participação nas atividades da CT CIENCIAS DA TERRA, camaras técnicas para 



 
 

melhor atuar nos diferentes temas relacionados as Engenharias e de conhecimentos afins. Ver 

atestado em anexo. 

8. MÍDIAS SOCIAIS 

 As mídias sociais são importantes ferramentas de comunicação com os Associados e a 

Comunidade da Engenharia Cartográfica. Preocupada em manter seus canais (Facebook e 

website) atualizados e modernos, e além disso, seguindo uma importante orientação do CREA 

PR enviada em formato de Boletim no dia 20 de outubro de 2015, a ABEC PR, totalmente 

alinhada com a proposta do CREA PR em criar e manter canais de comunicação, renovou a 

contratação do domínio e revisou todo o conteúdo e layout do web site da ABEC PR, sendo 

lançado seu novo formato visando maior visibilidade de suas ações. O resultado pode ser 

acessado no link: http://www.abecpr.org.br/. 

9. PRESTAÇÃO DE CONTAS - FINANÇAS E CERTIDÕES NEGATIVAS 

A ABEC PR, a fim de manter sua relação com seus associados de forma mais 

transparente possível, apresenta a sua prestação de contas do ano de 2015, bem como a lista 

de todos os engenheiros Cartógrafos associados a sua associação. 

 

 

 

 

 


