
RELATÓRIO DA VIAGEM AO SUDOESTE DO ESTADO 
DO PARANÁ CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CÂMARA 

ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL E DE 
AGRIMENSURA 

 

Saímos de Curitiba dia 21 de março, às 9:00. As 13:30 

fizemos o primeiro encontro com o Engenheiro Cartógrafo 

Marcelo Antônio F. Rubio e com o Engenheiro Cartógrafo 

Lauro A. R. Teixeira. Neste encontro, na sede da prefeitura 

de Guarapuava, discutimos a importância da participação 

dos engenheiros nas associações de classe e na 

possibilidade da criação de uma nova associação de 

engenheiros cartógrafos do sul e sudoeste do estado do 

Paraná. 

Outro tema abordado foi a péssima qualidade dos produtos 

relacionados à Topografia e Cadastro, entregues por 

profissionais habilitados pelo sistema CONFEA-CREA. 

Comentamos com o Eng. Marcelo a possibilidade do CREA-

PR realizar fiscalização naquela prefeitura, a proposta foi 



considerada de excelente valia. Na sequência apresenta-se 

algumas imagens relacionadas ao encontro. 

 

FIGURA 1 – Visita à prefeitura de Guarapuava 

 



Na sequência, iniciamos a viagem até a cidade de Pato 

Branco. No dia seguinte, realizamos um encontro com os 

Engenheiros Cartógrafos e professores da UTFPR Daniel 

Carvalho Graneman e Silvio Henrique Andolfato. Neste 

encontro, tratamos do mesmo tema que foi discutido em 

Guarapuava, qual seja a criação da associação de 

engenheiros cartógrafos do sul e sudeste do Paraná, o que 

também foi recebido como uma boa proposta e os mesmo 

se colocaram a disposição para apoiar esta associação.  

No mesmo local, tivemos a oportunidade de visitar os alunos 

do curso técnico em Agrimensura e convidá-los a participar 

do Workshop, que será promovido pela coordenadoria 

nacional de Agrimensura em Curitiba, nos dias 20 e 21 de 

Outubro deste ano. A seguir, apresenta-se algumas imagens 

do encontro. 

 

 

 



FIGURA 2 – Visita à UTFPR Campus Pato Branco 

 

 



Na sequência viajamos para Dois Vizinhos onde, em visita à 

UTFPR, conversamos com as engenheiras cartógrafas e 

professoras Fabiani Abati Miranda e Maria Madalena Santos 

da Silva sobre a mesma proposta. 

FIGURA 3 – Visita à UTFPR Campus Dois Vizinhos 

 

Finalizando a viagem, na quarta-feira dia 23 de março, 

visitamos o engenheiro Cartógrafo Rafael Scherer na 

prefeitura de Cascavel, onde relatou o mesmo fato sobre a 

péssima qualidade dos trabalhos de topografia e cadastro 

encaminhados por profissionais vinculados ao nosso 

sistema. 



 

FIGURA 4 – Visita à prefeitura de Cascavel 

 



Como resultado da viagem, podemos indicar a necessidade 

da fiscalização dos produtos da modalidade de agrimensura 

entregues às prefeituras.  

Além disso gostaríamos de reforças a importância dos 

conselheiros do Crea visitarem seus colegas para avaliar as 

condições de trabalho e a forma de melhorar a fiscalização 

do sistema. 

 

 

 

 

 

  

Eng. Cartógrafo Wander da 
Cruz 

Eng. Cartógrafo Pedro Luis 
Faggion 

 


