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ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL SUL-BRASILEIRA DE GEÓLOGOS - APSG 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2018 
 
 

Objetivo 

Sistematizar as principais ações desenvolvidas pela Associação Profissional Sul-

Brasileira de Geólogos – APSG no decorrer de 2018, para fins de memória e transmissão de 

informações. 

 

1. CERTIFICAÇÃO DIGITAL 

Em janeiro de 2018 a Associação garantiu a manutenção do certificado digital de seu 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. O Certificado Digital é uma assinatura com validade 

jurídica que garante proteção às transações eletrônicas e outros serviços via internet, permitindo 

que a Entidade se identifique e assine digitalmente com maior segurança e agilidade. 

 

2. MANIFESTAÇÃO DA ENTIDADE E DA FEBRAGEO AO ATO DE NOMEAÇÃO DO 

SUPERINTENDENTE REGIONAL DA CPRM/POA 

No exercício de 2018 a Associação apresentou – em conjunto com a Federação Brasileira 

de Geologia – manifestação contrária ao uso de cargos em empresas públicas como moeda de 

troca política utilizada pelo governo brasileiro. Foi reafirmada a importância de valorizar os 

empregados de carreira, com formação e atribuição profissional para cargos técnicos de gestão. A 

APSG promoveu a abertura de processo de consulta no Crea-RS quanto à nomeação política na 

CPRM/POA (protocolo n.º 2018017179). Ainda, foi recebido retorno do questionamento 

protocolizado junto ao Ministério Público Federal quanto à ocupação da Superintendência Regional 

do DNPM (Procedimento Preparatório n.º 1.29.000.001451/2017-47). 



 

Figura 1 – Manifestação da APSG e FEBRAGEO contra a ocupação de cargos técnicos de gestão em órgãos públicos 

por profissionais sem formação e atribuição técnica. 

 

3. REUNIÃO ORDINÁRIA DE ABRIL DA ASSOCIAÇÃO 

 Data de realização e local: 16/4/2018, na sala da CEGM/Crea-RS (Rua São Luis, n.º 77, 4º 

andar, Porto Alegre, RS); 

 Assuntos discutidos: apoio da APSG a eventos em geociências; cadastro de e-mails da 

APSG; participação em editais do Sistema Confea/Crea; atuação de outros profissionais em 

atividades da área de geologia; organização do Dia do Geólogo; participação em palestra da 

Semana Acadêmica de Geologia da UNISINOS; criação de adesivos para a APSG. 

 
 



 

Figura 2 – Lista de presença e ata da reunião ordinária de abril da APSG. 

 

4. MANIFESTAÇÃO SOBRE A DECISÃO PLENÁRIA N.º 052/2018 DO CREA-SC 

Em 24 de abril de 2018 a APSG encaminhou o ofício Dir. 05/18 ao Ilmo. Presidente do 

Crea-SC manifestando repúdio à Decisão Plenária aprovada por aquele Regional em protocolo de 

consulta de atribuições. Foi solicitado por esta Entidade de Classe a anulação da PL do Crea-SC, 

conforme fundamentação juntada, para que a sociedade brasileira realmente tenha profissionais 

capacitados e com competência técnica dada em formação acadêmica específica para atuar em 

hidrogeologia e geologia, conforme determina a legislação profissional. 

 

Figura 3 – Ofício Dir. 05/18 da APSG encaminhado ao Crea-SC. 

 

 

 

 

 

 



5. PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE NA DEFESA DA PROFISSÃO E SEUS ASSOCIADOS 

Na data de 10 de maio de 2018 a APSG foi convidada a prestar depoimento em processo 

ético disciplinar do Crea-RS que abriu contra profissional que prestou declarações inverídicas, 

preconceituosas e discriminatórias a associado da Entidade de Classe, com vista a instruir 

procedimento administrativo. 

 

Figura 4 – Convite à APSG para prestar depoimento em processo ético disciplinar aberto em desfavor de profissional 

do Crea-RS por declarações inverídicas contra associado da Entidade de Classe. 

 

6. REVISÃO DO REGISTRO DA APSG NO CREA-RS 

Com o objetivo de cumprir a Resolução n.º 1.070 do Confea, de 2015, que determina a 

revisão anual do registro das Entidades de Classe de profissionais com assento no Plenário dos 

Creas, foi promovida a apresentação de documentos ao Conselho Regional, garantindo a vaga da 

APSG para o triênio 2019-2021. 



 

Figura 5 – Entrega de documentação ao Crea-RS relativa à revisão anual do registro da APSG, mantendo assim o 

assento da Entidade junto ao Plenário do Conselho Profissional. 

  

7. REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNHO DA ASSOCIAÇÃO 

 Data de realização e local: 7/6/2018, no Sindicato dos Engenheiros do RS – SENGE/RS 

(Av. Érico Veríssimo, n.º 960, Porto Alegre, RS); 

 Assuntos discutidos: palestra do Geol. Ivam Luis Zanette intitulada “Atribuição Profissional 

do Geólogo: 13 anos da Resolução CONFEA 1010”; aprovação da alteração de endereço da 

Sede da Entidade; pedido de licença da Geol. Tiara Cerva Alves da função de Presidente, 

sendo assumido o cargo pelo Geol. Leandro Leal de Leal e a 1ª Vice-Presidência pelo Geol. 

Carlos Fabiano Carvalho Rodrigues; formação de mesa redonda abordando a competência e 

atribuição profissional, invasão de atribuições, avanços na legislação profissional, modificação 

da grade curricular dos cursos de graduação em geologia ao longo dos anos, necessidade de 

interação entre o Crea, entidades de classe e alunos, necessidade de maior participação de 

profissionais e alunos nos assuntos referentes à profissão e atribuições; confecção de 

camisetas e adesivos com o logotipo da APSG para publicidade da Entidade; relato sobre a 

palestra do Geol. Eduardo Sanberg na UNISINOS representando a APSG, intitulada 

“Aplicabilidade de drones e outras ferramentas em geologia ambiental: desenvolvimento 

científico, tecnológico, padronização de procedimentos e condições de mercado”. 



 
Figura 6 – Lista de presença e ata da reunião ordinária de junho da APSG. 

 

8. MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FISCAL 

No exercício de 2018 a Associação renovou o contrato de serviços de contabilidade da 

Entidade de Classe, garantindo a atualização de seus dados e regularização junto aos órgãos 

públicos (Receita Federal, Ministério do Trabalho, Previdência Social, FGTS). 

 

9. REUNIÃO ORDINÁRIA DE JULHO DA ASSOCIAÇÃO 

 Data de realização e local: 16/7/2018, na sala da CEGM/Crea-RS (Rua São Luis, n.º 77, 4º 

andar, Porto Alegre, RS). 

 Assuntos discutidos: encaminhamentos da posse da nova direção; relato sobre o Dia do 

Geólogo 2018; demandas junto à FEBRAGEO. 

 Figura 7 – Lista de presença da reunião ordinária de julho da APSG. 



10. HOSPEDAGEM DO SITE DA ASSOCIAÇÃO NA INTERNET 

Contratação do serviço de hospedagem do site da Associação Profissional Sul-Brasileira de 
Geólogos – APSG (www.apsgeo.com.br) em provedor da internet. 

 Período da contratação: 27/7/2018 a 26/7/2019. 

 

11. REUNIÃO ORDINÁRIA DE OUTUBRO DA ASSOCIAÇÃO 

 Data de realização e local: 9/10/2018, na sala da CEGM/Crea-RS (Rua São Luis, n.º 77, 4º 

andar, Porto Alegre, RS). 

 Assuntos discutidos: demandas junto à FEBRAGEO; organização de curso a ser promovido 

pela APSG; invasão de atribuição por biólogos. 

 Figura 8 – Lista de presença da reunião ordinária de outubro da APSG. 

 

12. REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZEMBRO DA ASSOCIAÇÃO 

 Data de realização e local: 10/12/2018, na sala da CEGM/Crea-RS (Rua São Luis, n.º 77, 

4º andar, Porto Alegre, RS). 

 Assuntos discutidos: atualização do site da APSG; formatação de denúncia ao Crea-RS 

contra biólogos atuando na elaboração de laudos geológicos; representação da Entidade no 

Crea-RS. 

 
Figura 9 – Lista de presença da reunião ordinária de dezembro da APSG. 



 

Figura 10 – Ata da reunião ordinária de dezembro da APSG. 

 

 

Figura 11 – Reunião ordinária de dezembro da APSG.  



13. REGISTRO DO DOMÍNIO NA INTERNET – SITE DA APSG 

Manutenção do registro do Domínio da homepage da Associação na internet 

(Registro.br), possibilitando a divulgação de notícias sobre cursos, simpósios, congressos, 

palestras e outros, bem como disponibilizando informações aos associados e público em 

geral. 

 Período de renovação: 28/12/2018 a 27/12/2028. 

 
Porto Alegre, 2 de maio de 2019. 

 
 
 
 

Geol. Leandro Leal de Leal, 
Presidente da APSG – Gestão 2018/2019. 


