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Assunto : 
 
001P – CI N. 072/2018/DAT de 19/07/2018 e CI nº: 099/2018-DRI de 07/08/2018 – Ambas, 

encaminha para análise e parecer da CLP, a proposta de Regulamento do Crea Jr-MS, 
conforme discutido na Sessão Plenária Ordinária n. 4198 de 11/7/2018(cópia anexa). 

Interessado : 
 

DAT, DRI, DJU, DAD(Setor Financeiro e Contábil), Controladoria, Câmaras Especializadas  
e Plenário do Crea-MS. 

 

 A Comissão de Legislação Profissional-CLP do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do 
Mato Grosso do Sul–Crea/MS, reunida em Campo Grande-MS no dia 08/08/2018, na Sede deste Conselho, após apreciar o 
teor contido na proposta de Regulamento do Programa Crea Jr-MS, enviada através da CI N. 072/2018/DAT de 19/07/2018 e da 
CI nº: 099/2018-DRI de 07/08/2018 e, considerando que a proposta enviada pelo DAT possui erros de concordância, 
inconformidades e inclui os estudantes de curso de nível médio, que deixarão de fazer parte do Sistema Confea/Crea’s com o 
advento da Lei nº 13.639, de 26 de março de 2018 que cria o Conselho Federal e Regionais dos Técnicos Industriais e dos 
Técnicos Agrícolas; Considerando que, posteriormente foi enviada pelo DRI, uma reformulação da mesma proposta em 
comento, excluindo os estudantes de curso de nível médio e portanto plausível de ser implementada, porém, não consta em 
anexo o Mapa da divisão geográfica das Inspetorias deste Conselho; Considerando que para o funcionamento e 
desenvolvimento das atividades previstas nas ações do Programa CreaJr-MS, será necessário a alocação de recursos 
financeiros, que deverão estarem previstos no orçamento anual do conselho, necessitando verificar junto ao Setor Financeiro e 
Contábil do DAD a necessidade ou não de criação de uma rubrica e previsão orçamentária, para custeio das despesas com o 
Programa CreaJr-MS; Considerando que, entendemos ser necessário submeter a proposta ao DJU-Departamento Jurídico do 
Crea-MS para análise e parecer inerente a sua legalidade; Considerando que, deve ser enviada a referida proposta para 
conhecimento da Controladoria; Considerando que, não foi criado um Processo “c”, para organização, instrução e tramitação da 
matéria no âmbito deste Conselho, bem como, para apresentação à Auditoria do Confea e ao TCU, caso seja requisitado e 
considerando que é atribuição da CLP, estudar e emitir pareceres sobre assuntos afins que lhe sejam encaminhados, amparada 
pelo que dispõe o inciso IV do art. 141 do Regimento Interno do Crea-MS, DELIBEROU por APROVAR a Proposta de 
Regulamento do Programa do Crea Jr-MS, enviada pelo DRI através da CI nº: 099/2018-DRI de 07/08/2018 com as 
ALTERAÇÕES e CORREÇÕES REALIZADAS pela CLP e por REJEITAR a proposta enviada através da CI N. 072/2018/DAT 
de 19/07/2018, por que, a mesma possui erros de concordância, inconformidades e inclui os estudantes de curso de nível 
médio, que deixarão de fazer parte do Sistema Confea/Crea’s com o advento da Lei nº 13.639, de 26 de março de 2018 que 
cria o Conselho Federal e Regionais dos Técnicos Industriais e dos Técnicos Agrícolas. 

DELIBEROU também, por solicitar ao DRI para abrir um Processo “c”, para organização, instrução e tramitação 
da matéria no âmbito deste Conselho, bem como, para apresentação à Auditoria do Confea e ao TCU, caso seja requisitado e 
para anexar o Mapa da divisão geográfica das Inspetorias deste Conselho, previsto no parágrafo único do art. 3º do Cap. I da 
proposta do citado Regulamento.  

DELIBEROU ainda, por recomendar ao DAT para enviar a supracitada Proposta para o conhecimento da 
Controladoria, apreciação do Setor Financeiro e Contábil do DAD, para verificação da necessidade ou não de criação de uma 
rubrica e previsão orçamentária, para custeio das despesas com o Programa CreaJr-MS e DJU-Departamento Jurídico do Crea-
MS, para análise e parecer quanto a legalidade da implementação do Programa Crea Jr-MS no âmbito deste Conselho e 
posteriormente enviar o devido processo instruído para apreciação das respectivas Câmaras Especializadas e do Plenário do 
Crea-MS. Coordenou a Reunião, o Conselheiro do CREA-MS Engenheiro Agrônomo LUIS RENATO PEIXOTO CAVALHEIRO. 
Votaram favoravelmente os Conselheiros Regionais do CREA-MS, Tecnólogo em Telecomunicações e Engenheiro Eletricista 
JULIO GUIDO SIGNORETTI e o Engenheiro Civil GERSON DA COSTA MELO. 

Campo Grande-MS, 08 de agosto de 2018. 
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