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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DIRETORIA ASCOP/SC  

 Gestão 2019-2020 

 

A Diretoria da ASCOP/SC - Associação dos Conselhos Profissionais de Santa 

Catarina apresenta este relatório para demonstrar as principais atividades 

desenvolvidas, cursos e eventos organizados, bem como ações realizadas durante o 

biênio 2019-2020. 

Eleita em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida na data de 06/12/2018, esta 

Diretoria composta pelos membros abaixo relacionados, propuseram o planejamento 

das ações para sua gestão: 

Presidente: Ari Geraldo Neumann (CREA-SC) 

Vice-Presidente: Marcello Alexandre Seeman (CRCSC) 

Tesoureiro: Marino Tessari (CONFEF/CREF) 

Tesoureira Adjunta: Silvia Búrigo Tomelin (OAB/SC) 

Secretária: Helga Regina Bresciani (COREN/SC) 

Secretário Adjunto: Marcos Vinícius de Oliveira Neves (CRMV-SC) 

Conselheiro Fiscal Titular: Carlos José Beims (CRECI/SC) 

Conselheiro Fiscal Titular: Sandroval Francisco Torres (CREFITO10) 

Conselheiro Fiscal Titular: Evandro Fortunato Linhares (CRA/SC) 

Conselheira Fiscal Suplente: Jeanini Borba Zamboni (CRN10) 

Conselheiro Fiscal Suplente: Alexandre Antônio Benedetto Flores 

(CORECON/SC) 

Conselheira Fiscal Suplente: Daniela Parejo Garcia Sarmento (CAU/SC) 

Uma vez empossados, o Presidente apresentou em Assembleia ocorrida dia 

21/03/2019 as primeiras diretrizes da administração estabelecendo algumas ações 

para a gestão. Inicialmente, propôs a organização de comissões temáticas com os 

temas propostos após pesquisa junto aos Conselhos, definindo-se a criação de seis 

Comissões Temáticas da ASCOP, para tratar dos seguintes assuntos: 



 

 
Rua dos Ilhéus, nº 38, Ed. Aplub, 12º andar, sala 1201 – Centro – Florianópolis/SC – CEP: 88010-560 

Contatos: (48) 3028-6175 | (48) 99856-9033 – E-mail: ascop@ascop.org.br   

 

a) Educação à Distância; 

b) Fiscalização e Ética; 

c) Governança e Transparência; 

d) Licitações e Contratos; 

e) Planejamento e Gestão Estratégica; e 

f) Saúde. 

Formadas por representantes indicados pelos Presidentes dos Conselhos 

Profissionais associados, as Comissões são compostas por empregado ou pessoa ligada 

tecnicamente à determinada função, assessoria, conselheiro, diretor e até mesmo pelo 

próprio Presidente.  

Estas Comissões reúnem-se para tratativas de assuntos de interesse comum e 

ações conjuntas da ASCOP, na sede da Associação ou no espaço cedido por algum 

Conselho, com periodicidade mensal, elegendo um Coordenador Geral e um Adjunto 

para a condução dos trabalhos. As reuniões são realizadas de modo presencial, com 

exceção no período de pandemia quando passaram a ocorrer remotamente, por meio 

de videoconferência, sendo presididas pelo Coordenador Geral e secretariadas pela 

secretária da ASCOP, que registra em Ata os assuntos tratados e as providências 

acertadas. 

Nos anos de 2019 e 2020 foram realizadas 60 (sessenta) reuniões das Comissões 

Temáticas e outras 28 (vinte e oito) de Diretoria e Assembleias, totalizando 88 (oitenta 

e oito) reuniões no período, conforme demonstrado na tabela abaixo: 

REUNIÕES DIRETORIA ASSEMBLEIA EaD FISCALIZAÇÃO LICITAÇÃO GOV PE SAÚDE 

 

2019 07 04 06 06 06 06 06 08 

2020 10 07 02 03 02 06 05 04 

 

TOTAL 17 11 08 09 08 12 11 12 

 

Para exemplificar, relatamos os trabalhos desenvolvidos pelas Comissões 

Temáticas da Saúde e de Licitações e Contratos. 
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A Comissão Temática da Saúde acompanhou toda a situação de enfrentamento 

ao COVID-19, emitindo orientações aos Conselhos Profissionais sobre a realização das 

fiscalizações de forma segura e, também, no presente momento, com orientações para 

evitar o relaxamento com os cuidados básicos de proteção contra o contágio do 

coronavírus. 

A Comissão Temática de Licitações e Contratos aprovou e executou um projeto 

para a realização de contratações conjuntas, via Sistema de Registros de Preços, 

passando pelo desenvolvimento e nivelamento dos setores de licitação dos Conselhos. 

Em 2020, já foram publicados seis editais neste formato. Este projeto foi apresentado 

na 4ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizado de forma virtual nos 

dias 11 a 13 de novembro de 2020 e recebeu o Prêmio de Melhores Práticas Aplicáveis 

aos Conselhos Profissionais. Com este projeto, além da economia, foi atendida a 

demanda de todos os Conselhos, pois ocorria que licitações pouco expressivas 

acabavam, por vezes, desertas ou fracassadas, ou com preços pouco competitivos. 

          As demais Comissões organizaram seminários e encontros entre os grupos, 

trocando experiências e informações. Foram bastante ativos no que se refere às ações 

planejadas e a coesão entre os representantes, o que atribuía bastante dinamismo ao 

trabalho de cada Comissão.  

 Cabe destacar que a Comissão de Gestão realizou o I Encontro de Planejamento 

Estratégico, ocasião em que quatro Conselhos apresentaram aos demais o instrumento 

aplicado em suas instituições, o que engrandeceu a troca de vivências. A Comissão de 

Educação à Distância organizou uma palestra sobre a temática com a profissional de 

farmácia Dra. Zilamar Costa que explanou sobre o panorama desta modalidade de 

educação no Brasil. 

Com o advindo da Pandemia do COVID-19, os encontros presenciais foram 

suspensos e algumas programações tiveram de ser canceladas, alterando a 

programação de algumas comissões. Ainda assim, as comissões retomaram as 

reuniões virtualmente, reprogramando as ações para realização em 2021. 
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Com sede própria e alguns investimentos da gestão anterior, como reforma na 

sede e aquisição de novos equipamentos de informática, a Diretoria efetuou a 

contratação de uma nova profissional para função de secretária da Associação e 

propuseram a aquisição de novos mobiliários e organização do estoque de alguns 

materiais para uso diário (itens de copa, cozinha, escritório e materiais de consumo, 

higiene e limpeza).  

Na sede, foi realizada a pintura da porta, instalação de películas de proteção 

solar nas janelas e película de identificação do horário de funcionamento na porta de 

entrada. 

Por fim, registramos a tomada de algumas providências de natureza 

administrativa, visando a racionalização e eficiência dos trabalhos da ASCOP, tais 

como: 

• revisão de despesas fixas; 

• redução dos valores dos serviços de internet e telefonia; 

• dispensa da funcionária da limpeza contratada semanalmente; 

• aquisição de itens de estoque e uso contínuo em maior quantidade para 

redução do custo unitário; 

• controle do recebimento de receitas e recuperação de valores por 

inadimplência; 

• controle das despesas por meio de Fluxo de Caixa; 

• organização das rotinas de pagamentos e fluxo de trabalho; 

• criação de critérios para prestação de contas ao Conselho Fiscal a ser 

remetida por e-mail aos conselheiros: prazo limite para envio do balancete mensal (até 

o 10º dia útil do mês subsequente), envio de documentos por e-mail (balancete 

contábil e fluxo de caixa preenchido com alocação das despesas por grupo), 

informação dos saldos bancários da conta corrente e investimento, cota capital e caixa 

para despesas de pequeno vulto, e também, uma planilha controle de adimplência dos 

associados. 
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A ASCOP manteve um bom relacionamento com o Observatório Social de Santa 

Catarina e também com a Secretaria de Vigilância em Saúde do Estado, propondo 

ações por meio da Comissão Temática de Saúde.  

Outras ações de extrema importância referem-se a posicionamentos da 

Associação junto aos parlamentares encaminhando documentos contra a PEC 108 e PL 

1.885/2019 que faculta o pagamento da anuidade dos Conselhos de Fiscalização, 

repudiando o conteúdo dos projetos em Ofício Circular encaminhado aos Deputados 

Federais e Senadores da República. No ano de 2020, manifestou-se também sobre o PL 

1.263/2020 que previa a redução temporária do valor das anuidades dos Conselhos 

Profissionais, externando a preocupação com estas propostas. 

Atendendo a uma demanda latente dos associados, a ASCOP organizou um 

curso atualizado de Excelência em Atendimento com preenchimento de todas as vagas 

ofertadas. 

Outras duas ações merecem destaque nesta gestão. A ASCOP está 

representada na Comissão de Combate à Pirataria, de Florianópolis, e vem 

participando ativamente das reuniões realizadas pela Prefeitura, representada por 

meio do Dr. Hugo Leonardo Pereira Leitão, indicado pela OAB/SC. O Dr. Hugo também 

foi o responsável pela ação de registro da marca ASCOP, que está assegurada até o ano 

de 2030. 

O número de Conselhos Profissionais Filiados à ASCOP aumentou de 19 

(dezenove) no ano de 2018, para 21 (vinte e um) no final de 2020, agregando o 

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia e o retorno do Conselho Regional de 

Psicologia. 

Ainda, durante esta gestão foi possível manter a situação financeira recebida da 

gestão anterior, com a totalidade dos recursos aplicados na CredCrea, bem como o 

controle das despesas diárias e o fluxo de caixa equacionado entre as receitas e as 

despesas. 

Finalizando o presente relatório, queremos agradecer a todos os Diretores, 

Conselheiros, Presidentes de Conselhos e Profissionais que colaboraram com as 
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atividades da ASCOP na gestão 2019/2020. Agradecer, especialmente, as funcionárias 

Mariana Rodrigues Pereira (Fev/2019 a Out/2019 e desde Jul/2020) e Tainara 

Gutierrez da Silva (Out/2019 a Jun/2020) pela operacionalização das diversas 

atividades da ASCOP, bem como à jornalista Sara Caprario pelo trabalho de levar as 

ações da ASCOP para a mídia, tanto no site como nos diversos meios de comunicação.  

Aproveitamos ainda, este momento de término de uma gestão, para desejar 

sucesso à gestão que inicia os seus trabalhos em 01/01/2021, composta pelos 

seguintes dirigentes de diversos Conselhos filiados à ASCOP/SC:  

Presidente: Marcos Vinícius de Oliveira Neves (CRMV-SC) 

Vice-Presidente: Rúbia Albers Magalhães (CRCSC) 

Tesoureiro: Marino Tessari (Conselheiro Federal CONFEF/CREF) 

Tesoureira Adjunta: Maria do Carmo de Lima Martins (CRN10) 

Secretária: Silvia Búrigo Tomelin (OAB/SC) 

Secretário Adjunto: Sandroval Francisco Torres (CREFITO10) 

Conselheira Fiscal Titular: Jaqueline Maria Oliani Ijuim (CREFONO3) 

Conselheira Fiscal Titular: Daniela Bortoli (CRP-12) 

Conselheiro Fiscal Titular: André Koerich (CORECON/SC) 

Conselheiro Fiscal Suplente: Marcello Alexandre Seeman (CRCSC) 

Conselheiro Fiscal Suplente: Antonio Carlos da Silva (COREN/SC) 

Conselheiro Fiscal Suplente: Eduardo Bridi (CRA-SC) 

 

 

DIRETORIA GESTÃO 2019/2020 

 

   

 

 

 

 


