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DATA: 22/02/2021

ATA
1. ABERTURA
a. Primeira chamada realizada as 19:00h.
b. Segunda chamada realizada as 19h10min, dando início a reunião.
2. APRESENTAÇÃO DIRETORIA
a. Apresentação da atual diretoria:
i. Presidente: Cidney Pedro Simon – Campos Novos
ii. Vice Presidente: Jeferson Nicoluzzi – Jaraguá do Sul
iii. Secretario: Roberto Turatti - NAVAT
iv. Tesoureiro: Genuino Simoni - Chapecó
v. Diretor Capacitação: Eduardo Colzani - Joinville
vi. Líder Regional Sul: Alvize Faquin - Criciúma
vii. Vice Líder Regional Sul: Reginaldo Abel - Tubarão
viii. Líder Regional Litoral: Elton Jhonys Dias - NAVAT
ix. Vice Líder Regional Litoral: Antonio Silva da Rosa Junior – São José
x. Líder Regional Meio Oeste: Maurício Sasso - Curitibanos
xi. Vice Líder Regional Meio Oeste: Edemilso Raizer - Capinzal
xii. Líder Regional Oeste: Evandro Tolloti - Chapecó
xiii. Vice Líder Regional Oeste: Jean Pagliocchi - MOSAPI
xiv. Líder Regional Norte: Paulo Manfrini – Jaraguá do Sul
xv. Vice Líder Regional Norte: Marcelo Liebl – São Bento do Sul
xvi. Conselho Fiscal
1. Presidente: Anderson Marchi - NAVAT
2. 1º Conselheiro: Roberto Turatti - NAVAT
3. 2º Conselheiro: Odair de Freitas – Jaraguá do Sul
4. 3º Conselheiro: Marcos Adolar Thiem - Canoinhas
b. REUNIÕES REGIONAIS – Lideranças Regionais
i. Repasse da decisão da diretoria quanto as reuniões:
1. Obrigatório o Retorno das reuniões regionais com prazo
máximo 15 dias após reunião diretoria ou AGO, para repassar
informações.
2. Se necessário, acionar outros membros da diretoria e presidente
para participar.
3. Caso a reunião seja online, pode ser solicitado apoio da
executiva para programar a reunião via google meet.

3. ENFAUTO 2021
a. Sobre o evento:
i. Evento que acontece a cada 2 anos em Santa Catarina, leva inovação,
tecnologia e soluções inteligentes para melhorar a gestão das oficinas
mecânicas.
ii. O evento tem duração de dois dias, conta com amplo espaço para feira
e exposição de produtos e uma programação de 18 palestras voltadas
para o setor da reparação automotiva.
iii. Edição 2021: Superando Desafios
b. Para quem é o evento?
i. Profissionais que atuam ou desejam atuar no segmento automotivo e
que estarão envolvidos nas áreas de Vendas, Marketing, RH, Compras,
Gestão Estratégica e Tecnologia das empresas.
ii. Empresários donos de oficinas mecânicas ou interessados nesta área
que desejam se aprimorar nas melhores práticas de gestão, fomentar
parcerias de sucesso para a sua empresa e conhecer as tendências do
setor automotivo para os próximos anos.
c. Local
i. Golden Hotel e Centro de Eventos – São José - SC
d. Data:
i. 20 e 21/08/2021
e. Cronograma
i. Quinta-feira:
1. 08:00 - 17:00 - Organização do Espaço
2. 19:00 - Recepção Diretoria no Espaço
3. 20:30 - 00:00 - Recepção das Caravanas e Hóspedes do Golden
Hotel e Happy Hour para os participantes hospedados no
Golden Hotel, diretoria e parceiros do evento.
ii. Sexta-feira:
1. 07:45 - Credenciamento e abertura do espaço
2. 08:00 - Início do Evento
3. 08:15 - 09:30 - Palestra Inicial (1)
4. 09:30 - Abertura da Feira
5. 10:00 - 11:00 - Palestras Simultâneas (3)
6. 11:15 - 12:15 - Palestra (1)
7. 12:00 às 14:00 - Almoço liberado
8. 14:00 - 15:00 - Palestras Simultâneas (3)
9. 15:15 - 16:45 - Palestra (1)
10. 17:00 - 17:30 - Coffee Break e Visitação a Feira
11. 17:45 - 18:30 - Palestras Simultâneas (3)
12. 18:45 - 19:45 - Painel (1)
13. 21:30 - Jantar, premiações e música ao vivo
iii. Sábado:
1. 08:00 - Abertura do Espaço e Feira
2. 08:30 - 09:30 - Painel (1)
3. 09:45 - 10:45 - Palestras Simultâneas (3)
4. 11:00 - 12:00 - Palestra Final (1)
5. 13:00 - Encerramento do evento

f. Valores de Ingressos:
i. Os ingressos são vendidos na plataforma do Sympla:
https://organizador.sympla.com.br/painel-do-evento?id=917536
1. 1º lote ASSOCIADO*: R$547,00
2. 1º lote individual*: R$667,00
3. 1º lote caravanas de fora*: R$617,00
ii. Informações complementares:
1. *Primeiro lote encerra dia 28/02/2021 ou até esgotarem os
ingressos
2. *Cada virada de lote os ingressos aumentam R$50,00
3. *Caravana é considerada apenas para compras de 10 ou mais
ingressos
4. Aberto exceção de parcelamento via boleto bancário para
núcleos.
g. Principais Dúvidas:
i. E se o evento não acontecer em agosto/2021?
1. Caso o evento tenha que ser adiado por conta da pandemia do
covid-19, motivo este de força maior, a ARVESC,
compromete-se em realizá-lo no prazo de 18 meses, nos termos
da lei 14.046/2020, não ensejando motivo justo de
cancelamento do contrato com os participantes (assinado na
compra dos ingressos).
ii. Haverá cancelamento do evento?
1. A princípio não, o evento será adiado para 20 e 21 de agosto de
2022.
iii. E quanto as Caravanas?
1. Seguirão o mesmo processo de todos os demais ingressos
vendidos. Caso a caravana abandone o pagamento, os ingressos
serão cancelados.
iv. Posso trocar a titularidade do meu ingresso?
1. Sim, caso o participante não possa comparecer no evento na
nova data pré estabelecida, poderá trocar a titularidade do
ingresso direto no site da Sympla.
v. Qualquer outra dúvida em relação ao evento deve ser consultada
diretamente a organização no e-mail atendimento@nea-sc.com.br ou
(47) 99945-7030.
4. Normas ABNT
a. Sobre as Normas
i. Cada norma da ABNT traz um conhecimento testado e aprovado que
define as condições técnicas mínimas para executar determinado
serviço.
ii. Seguir as normas, aumenta o seu padrão de qualidade e
consequentemente, fideliza e atrai mais clientes.
iii. Por apenas R$150,00 (anual) o associado Sindirepa e ARVESC poderá
ter acesso à esse conhecimento essencial para sua oficina, em 31
normas selecionadas para o setor.
iv. Todas terão validade de 1 ano.
b. Como adquirir sendo associado ARVESC

i. Basta enviar o TERMO DE ASSOCIAÇÃO por e-mail para
atendimento@nea-sc.com.br e via original por correio para a
ARVESC, solicitando o acesso as normas que faremos o pedido ao
Sindirepa. Logo após enviamos o boleto para pagamento e as normas
serão liberadas.
ii. Endereço de envio das normas:
1. Tuani Carolina Lang - AV Lauro Muller, 30 - Centro Brusque/SC – CEP: 88353-040
5. IVG 2021
a. A edição da Inspeção Veicular Gratuita de 2021 seguirá no mesmo formato da
edição 2020. As inspeções serão realizadas dentro das oficinas mecânicas com
todos os cuidados necessários devido a pandemia e cada núcleo fara sua
inscrição no link designado. Haverá possibilidade de, além da ação dentro das
oficinas, realizar inspeção em local público como forma de promover as
oficinas e o núcleo para a sociedade.
b. Os itens da IVG 2021 serão definidos junto aos coordenadores do projeto,
assim como sua quantidade e distribuição.
c. Deverão ser elaborados novos vídeos explicativos, incluindo formato que a
oficina pode baixar o check list do cliente em PDF para arquivar.
d. Sobre o check list:
i. Coordenadores deverão analisar os itens do check list para a IVG
2021 e atualizar os itens necessários, incluindo novos ou removendo
itens em desuso. O novo check list deverá ser submetido à
aprovação de toda diretoria. Prazo final: 31/03/2021.
e. Coordenadores da IVG 2021:
i. Genuíno Simioni
ii. Elton Jhonys Dias
f. Parceiros da IVG 2021
i. Radiex
ii. Viemar
6. Programa de Consumo
a. Parcerias ativas:
i. Scherer Distribuidora
ii. Viabat Baterias
iii. Forta Distribuidora
iv. A2S Distribuidora
v. Radiex
vi. Tecinco
vii. Motortech
b. Evolução das compras:
i. 2019x2020: CRESCIMENTO DE: 6%
ii. 2018x2019: CRESCIMENTO DE: 11,78%
iii. 2017x2018: CRESCIMENTO DE: 10,18%
1. Gráfico 2019 x 2020:
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c. Coordenadores do Projeto de Consumo 2021:
i. Anderson Marchi
ii. Cidney Simon
d. Propostas de novas parcerias:
i. Serão avaliadas empresas para aderir ao projeto:
1. Leus Produtos Automotivos
2. Abrão Marketing
e. OUTRAS PARCERIAS ATVAS
i. PROAUTO – Empresa de Proteção Veicular.
ii. TOPMOTIVE – Empresa de catálogo de peças.
7. Capacitações Técnicas
a. Projeto de capacitação com SEBRAE
i. Em andamento negociação na parceria entre as entidades para cursos
e treinamentos técnicos e gerenciais com aporte de 50% do SEBRAE
e 50% das EMPRESAS dos núcleos inseridos no NEA com alguns
pré requisitos:
1. Participar do programa empreender;
2. Participar da IVG (salvo núcleos novos);
3. Participar do Programa de Consumo;
4. Aplicação do CAASE.
b. Capacitações Online
i. Deverão iniciar em breve uma série de capacitações online do NEA,
utilizando membros do NEA e parceiros para ministrar os
treinamentos.
c. Palestras
i. Verificar demanda com os núcleos e agendar palestras com
parceiros.
ii. SindirepaSC pode oferecer palestra sobre as normas ABNT.

8. TMA – Técnico em Manutenção Automotiva
a. Sobre o projeto:
i. O INSTITUTO SCHERER em consonância com seu Código de
Conduta - atento aos aspectos técnicos e legais, assume a
responsabilidade frente ao seu primeiro Projeto de Desenvolvimento
Profissional da área de Reparação Automotiva – construído de forma
coletiva, ouvindo empresários do setor no estado de Santa Catarina
visando atender necessidades de capacitação técnica específica por eles
apresentada.
ii. O projeto conduzirá a formação de nível Técnico de Reparação
Automotiva - proposta inusitada na América Latina por se tratar de
capacitação voltada especificamente para o Setor de Reparação
Automotiva Independente. Este processo teve início em 2019 com o
planejamento da estrutura curricular para formação que pudesse
atender as oficinas mecânicas que integram a ARVESC - Associação
de Reparadores Veiculares de Santa Catarina constituído a partir do
NEA – Núcleo Estadual de Auto mecânicas de Santa Catarina com o
apoio da Distribuidora Scherer SA.
iii. A execução do projeto teve início ainda em 2019, mais precisamente
nos dias 16 e 18/12/2019 com as aulas inaugurais nas turmas de
Joinville e Campos Novos, respectivamente. Em fevereiro de 2020
iniciaram seis novas turmas localizadas em Joaçaba, Florianópolis,
Canelinha, Curitibanos, Salto Veloso e Pinhalzinho, atendendo
inclusive alunos pertencentes as regiões respectivas aos municípios
citados.
b. Andamento do projeto
i. Turmas ativas:
1. Curitibanos
2. Pinhalzinho
3. Salto Veloso
4. Campos Novos
5. Joinville
6. Florianópolis
7. Joaçaba
8. Canelinha
9. Chapecó
ii. Em prospecção:
1. Canoinhas
2. Tubarão
3. Criciúma
4. Avaliar com demais núcleos possibilidade de abertura de
turma.
9. Agenda de reuniões anual;
a. Aprovado por maioria presente na AGO, as próximas reuniões devem
acontecer sempre as sextas-feiras, as 19 horas.
b. Próximas agendas:
i. Data: 30/04 – Local: Campos Novos ou online, dependendo da
pandemia.

ii. Data: 25/06 – Local: Chapecó ou online, dependendo da pandemia.
iii. Data: 27/08 – Local: Online
iv. Data: 22/10 – Local: NAVAT ou online, dependendo da pandemia.
v. Data: 03/12 – Local: Online
10. Caixa Janeiro 2021:
VALORES EM CONTA
Banco
Conta
Sicredi C/C ARVESC
Sicredi Conta Aplic. ARVESC
Dinheiro CAIXA
Total

11. ENCERRAMENTO

Saldo
R$ 16.985,79
R$ 134.798,68
R$
1.443,63
153.228,10

Valores destinados
Cartão Fidelidade
Capacitação Técnica
IVG
Assistência Técnica
Projeto Consumo
Missão 2020
ENFAUTO
Caixa NEA
GESTOF
PROAUTO
Total

R$
3.094,29
R$
1.517,14
R$ 17.342,53
R$
(1.326,46)
R$ 24.301,27
R$
10,36
R$ 74.825,91
R$ 17.813,33
R$ 14.373,63
R$
1.276,10
R$ 153.228,10

