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1. ABERTURA. Verificação do quorum e justificativas de ausências de Conselheiros. 

 

2. – EXPEDIENTE: 

 

a) PROVIDÊNCIAS: 

 001P) Requerimento Protocolado sob o n. 1470074 – Faculdade Estácio de Sá – Requer 

representatividade do Curso de Engenharia de Segurança do Trabalho no Plenário do CREA-MS. 

 
Parecer técnico: 

 
Requer a Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande, por meio do Ofício n. 003/2018-DIR/FESCG-MS, 
protocolado neste Regional sob o n. 1470074, a representatividade do Curso de Engenharia de 
Segurança do Trabalho da referida instituição de Ensino perante o Plenário do CREA-MS, nos termos 
do art. 5 da Res. n. 1070/2015 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – Confea, solicitando 
ainda celeridade na análise o pleito visando garantir a representatividade no ano de 2019. 

 
Em análise à documentação apresentada e, considerando que segundo a alínea “m” do art. 27 da Lei 
no 5.194, de 1966, compete ao Confea examinar e aprovar a proporção das representações dos 
grupos profissionais nos Conselhos Regionais; 
 
Considerando a necessidade de estabelecer critérios para a representação das instituições de ensino 
superior e das entidades de classe de profissionais no plenário dos Creas, em atendimento ao disposto 
na Seção II do Capítulo III da Lei nº 5.194, de 1966; 

 
Considerando o disposto nos artigos Art. 3º, 4º e 9º da Res. n. 1071/2015 do Confea que “Dispõe 
sobre a composição dos plenários e a instituição de câmaras especializadas dos Conselhos Regionais 
de Engenharia e Agronomia – Creas e dá outras providências.” abaixo transcritos:  

 
Art. 3º Para ter direito a representação no plenário do Crea a instituição de ensino 
superior ou a entidade de classe de profissionais de nível superior deve estar 
registrada na respectiva circunscrição e ter formalizado o interesse em se fazer 
representar no plenário do Regional. 
Art. 4º A representação da instituição de ensino superior ou da entidade de classe 
de profissionais de nível superior será efetivada no ano subsequente ao da 
homologação de seu registro pelo Confea. 
§ 1º A instituição de ensino superior ou a entidade de classe de profissionais de 
nível superior somente terá direito a representação no plenário do Crea no prazo 
estabelecido no caput se a homologação de seu registro pelo Confea ocorrer até a 
sessão plenária do mês de junho. 
§ 2º Para que a homologação ocorra no prazo previsto no parágrafo anterior, o 
Crea deve protocolizar no Confea o processo de registro da instituição de ensino 
superior ou da entidade de classe de profissionais de nível superior até 30 de abril. 
... 

./.. 
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Art. 9º O número total de representantes das instituições de ensino superior é 
definido de acordo com os cursos abrangidos pelo Sistema Confea/Crea por elas 
oferecidos, limitado a um representante da categoria Engenharia e a um 
representante da categoria Agronomia. 
Parágrafo único. A representação de que trata o caput ficará limitada às 
instituições de ensino superior de Engenharia, Geologia, Geografia, Meteorologia e 
Agronomia com sede na Região. 

 
Considerando que o Plenário do Confea, reunido em Brasília no período de janeiro de 2018, se 
manifestou conforme Decisão Nº: PL-0050/2018, revogando de ofício, o texto “todavia, sem direito à 
representação no plenário do Crea, por não ofertar cursos de Engenharia, Geologia, Geografia, 
Meteorologia e Agronomia, nos termos do parágrafo único do art. 9° da Resolução nº 1.071, de 2015” 
da Decisão nº PL- PL-1218/2017, visto que a Deliberação n° 027/2016-CONP, da Comissão de 
Organização, Normas e Procedimentos, após consulta da Gerência Técnica – GTE, firmou o 
entendimento de que “os cursos de Engenharia de Segurança do Trabalho (pós-graduação) e de 
tecnologia devem ser enquadrados no art. 9° da Resolução n° 1.071, de 2015, assim como os demais 
cursos de Engenharia; 

 
Considerando finalmente que a Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande, bem como o curso de 
Curso de Engenharia de Segurança do Trabalho estão devidamente registrados no CREA-MS desde 
05/02/2014, atendendo aos preceitos da Res. n. 1070/2015 do Confea; 
 
Por todo acima exposto e, considerando a regularidade da documentação apresentada, sugerimos a 
aprovação da representatividade do curso de Curso de Engenharia de Segurança do Trabalho da 
Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande, devendo a solicitação ser encaminhada para apreciação da 
Comissão de Renovação do Terço – CRT. à Câmara Especializada de Engenharia Civil, Agrimensura e 
Segurança do Trabalho – CEECAST e ao Plenário, conforme orientações da Gerência Técnica – GTE do 
Confea. 

 002) Requerimento protocolado sob n. 567856 – AEMS – Faculdades Integradas de Três Lagoas – 

Requer representatividade do Curso de Engenharia de Produção no Plenário do CREA-MS. 

 
Parecer técnico: 

 
Requer a AEMS – Faculdades Integradas de Três Lagoas, por meio de requerimento protocolado neste 
Regional sob o n. 567856, a representatividade do Curso de Engenharia de Segurança Produção da 
referida instituição de Ensino perante o Plenário do CREA-MS, nos termos do art. 5 da Res. n. 
1070/2015 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – Confea, solicitando ainda celeridade na 
análise o pleito visando garantir a representatividade no ano de 2019. 
 
Em análise à documentação apresentada e, considerando que segundo a alínea “m” do art. 27 da Lei 
no 5.194, de 1966, compete ao Confea examinar e aprovar a proporção das representações dos 
grupos profissionais nos Conselhos Regionais; 

 
Considerando a necessidade de estabelecer critérios para a representação das instituições de ensino 
superior e das entidades de classe de profissionais no plenário dos Creas, em atendimento ao disposto 
na Seção II do Capítulo III da Lei nº 5.194, de 1966; 
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Considerando o disposto nos artigos Art. 3º, 4º e 9º da Res. n. 1071/2015 do Confea que “Dispõe 
sobre a composição dos plenários e a instituição de câmaras especializadas dos Conselhos Regionais 
de Engenharia e Agronomia – Creas e dá outras providências.” abaixo transcritos:  

 
Art. 3º Para ter direito a representação no plenário do Crea a instituição de ensino 
superior ou a entidade de classe de profissionais de nível superior deve estar 
registrada na respectiva circunscrição e ter formalizado o interesse em se fazer 
representar no plenário do Regional. 
Art. 4º A representação da instituição de ensino superior ou da entidade de classe 
de profissionais de nível superior será efetivada no ano subsequente ao da 
homologação de seu registro pelo Confea. 
§ 1º A instituição de ensino superior ou a entidade de classe de profissionais de 
nível superior somente terá direito a representação no plenário do Crea no prazo 
estabelecido no caput se a homologação de seu registro pelo Confea ocorrer até a 
sessão plenária do mês de junho. 
§ 2º Para que a homologação ocorra no prazo previsto no parágrafo anterior, o 
Crea deve protocolizar no Confea o processo de registro da instituição de ensino 
superior ou da entidade de classe de profissionais de nível superior até 30 de abril. 
... 
Art. 9º O número total de representantes das instituições de ensino superior é 
definido de acordo com os cursos abrangidos pelo Sistema Confea/Crea por elas 
oferecidos, limitado a um representante da categoria Engenharia e a um 
representante da categoria Agronomia. 
Parágrafo único. A representação de que trata o caput ficará limitada às 
instituições de ensino superior de Engenharia, Geologia, Geografia, Meteorologia e 
Agronomia com sede na Região. 

 
Considerando finalmente que a AEMS – Faculdades Integradas de Três Lagoas, bem como o curso de 
Curso de Engenharia de Produção estão devidamente registrados no CREA-MS desde 07/06/2017, 
atendendo aos preceitos da Res. n. 1070/2015 do Confea; 

 
Por todo acima exposto e, considerando a regularidade da documentação apresentada, sugerimos a 
aprovação da representatividade do curso de Curso de Engenharia de Produção da AEMS – Faculdades 
Integradas de Três Lagoas, devendo a solicitação ser encaminhada para apreciação da Comissão de 
Renovação do Terço – CRT. à Câmara Especializada de Engenharia Elétrica e Mecânica – CEEEM, e ao 
Plenário, conforme orientações da Gerência Técnica – GTE do Confea. 

 
b) CONHECIMENTO: 

 

 001C) Tarefa 31716 – Solicitou ao DTI listagem de profissionais adimplentes até 31/12/2017; 

 

 002C) Tarefa 31751 – Solicitou ao DTI módulos de opção de título profissional para aqueles com mais 

de 1 (um) título, e para escolha de entidade de classe; 

 
 003C) Decisão Plenária PL0051/2018; 
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Ref. SESSÃO: Sessão Plenária Ordinária 1.449 
Decisão Nº: PL-0050/2018 
Referência:PC CF 1523/2017 
Interessado: IFB - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília 
 

Ementa: Revoga, de ofício, o texto “todavia, sem direito à representação no plenário do Crea, por 
não ofertar cursos de Engenharia, Geologia, Geografia, Meteorologia e Agronomia, nos termos do 
parágrafo único do art. 9° da Resolução nº 1.071, de 2015” da Decisão nº PL-1218/2017. 

O Plenário do Confea, reunido em Brasília no período de janeiro de 2018, apreciando o Relatório e 
Voto Fundamentado em Pedido de Reconsideração exarado pelo Conselheiro Federal Marcos Luciano 
Camoeiras Gracindo Marques, que trata de pedido interposto pelo Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Brasília - IFB de reconsideração da Decisão nº PL-1218/2017, do Confea, que 
decidiu: "homologar o registro junto ao Crea-DF da instituição de ensino denominada Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília – IFB para fins de parcerias, haja vista o integral 
atendimento às disposições da Resolução n° 1.070, de 2015, todavia, sem direito à representação no 
plenário do Crea, por não ofertar cursos de Engenharia, Geologia, Geografia, Meteorologia e 
Agronomia, nos termos do parágrafo único do art. 9° da Resolução nº 1.071, de 2015.", e 
considerando que a Resolução nº 1.015, de 30 de junho de 2006, que aprova o Regimento do Confea, 
dispõe em seu art. 119 que da decisão do Plenário do Confea cabe um único pedido de reconsideração 
interposto pela parte legitimamente interessada, sem efeito suspensivo, desde que apresentados 
novos fatos e argumentos; considerando que, em seu pedido de reconsideração, o interessado alegou 
que “o Instituto Federal de Brasília é uma Autarquia Federal, vinculada ao Ministério do Trabalho – 
MEC, sendo uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e 
multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes 
modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos, sendo 
equiparados, inclusive, às universidades federais, isso com base na Lei n° 11.892, de 29 de dezembro 
de 2008”; considerando que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília - IFB cita 
que “diferentemente do que afirma a Decisão do Plenário, o IFB possui em sua base curricular diversos 
cursos superiores na área de Engenharia e Agronomia, sendo esse, inclusive, um dos objetivos 
previstos no art. 7°, VI, alínea C, da Lei n° 11892/2018”; considerando que por meio do Parecer nº  
013/2015—PROJ, a Procuradoria Jurídica do Confea esclareceu que: “(...) A rigor, sob ponto de vista 
jurídico, o conceito de novos fatos e argumentos restringe-se aos fatos já existentes à época da análise 
sobre a questão, e que por algum motivo, que deve ser justificável, não constou nos autos do 
processo. Ou seja, trata-se de uma situação legitimadora não registrada no processo, e que somente 
se teve notícia em momento posterior ao julgamento recorrido, embora preexistente. Não se trata de 
fato superveniente, pois os novos fatos e argumentos são novos no que diz respeito à sua inserção no 
processo, mas anteriores à análise realizada pelo órgão julgador. Não se reputam novo fato a 
apresentação de um documento faltante à época do julgamento, ou mesmo o saneamento de uma 
irregularidade ou complementação de pressupostos. Em síntese, trata-se de hipótese de raríssima 
ocorrência, onde o recorrente reunia os pressupostos para obtenção do direito à época do 
julgamento, mas que por algum motivo não restou consignado ao processo. (...)”;  considerando, 
assim, que as alegações apresentadas não se configuram como novos argumentos, visto que as 
condições de oferta de cursos por parte da instituição de ensino já constavam do processo; 
considerando, então, que não foram cumpridos os critérios de admissibilidade para que o pedido de 
reconsideração seja conhecido; considerando, no entanto, que tal fato não impede a Administração de 
rever de ofício seus atos, tendo em vista o princípio da autotutela previsto no art. 53 da Lei nº 9.784, 
de 1999; considerando, nesse sentido, que a Deliberação n° 027/2016-CONP, da Comissão de 
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Organização, Normas e Procedimentos, após consulta da Gerência Técnica – GTE, firmou o 
entendimento de que “os cursos de Engenharia de Segurança do Trabalho (pós-graduação) e de 
tecnologia devem ser enquadrados no art. 9° da Resolução n° 1.071, de 2015, assim como os demais 
cursos de Engenharia”; considerando, ainda, que o direito da representação no plenário do Crea não é 
dos profissionais tecnólogos, mas sim de uma instituição de ensino que oferta cursos superiores na 
área da Engenharia e Agronomia, tendo, portanto, seu direito garantido conforme preceituado na 
alínea “b” do art. 37 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966; considerando, por fim, que as 
condições para posse dos representantes das entidades de classe e instituições de ensino estão 
dispostas no Capítulo II, Seção II, da Resolução n° 1.071, de 2015, DECIDIU, por unanimidade: 1) 
Conhecer o pedido de reconsideração interposto pelo interessado para, no mérito, negar-lhe 
provimento, 2) Revogar, de ofício, o texto “todavia, sem direito à representação no plenário do Crea, 
por não ofertar cursos de Engenharia, Geologia, Geografia, Meteorologia e Agronomia, nos termos do 
parágrafo único do art. 9° da Resolução nº 1.071, de 2015” da Decisão nº PL- PL-1218/2017, visto que 
a Deliberação n° 027/2016-CONP, da Comissão de Organização, Normas e Procedimentos, após 
consulta da Gerência Técnica – GTE, firmou o entendimento de que “os cursos de Engenharia de 
Segurança do Trabalho (pós-graduação) e de tecnologia devem ser enquadrados no art. 9° da 
Resolução n° 1.071, de 2015, assim como os demais cursos de Engenharia”. Presidiu a votação 
o Presidente JOEL KRÜGER. Presentes os senhores Conselheiros Federais ALESSANDRO JOSE MACEDO 
MACHADO, ANDRÉ LUIZ SCHURING, CARLOS BATISTA DAS NEVES, DANIEL ANTONIO SALATI 
MARCONDES, EDSON ALVES DELGADO, FRANCISCO SOARES DA SILVA, INARE ROBERTO RODRIGUES 
POETA E SILVA, JOÃO BOSCO DE ANDRADE LIMA FILHO, JOSE CHACON DE ASSIS, LAERCIO AIRES DOS 
SANTOS, LUCIANO VALERIO LOPES SOARES, MARCOS LUCIANO CAMOEIRAS GRACINDO MARQUES, 
OSMAR BARROS JUNIOR, RICARDO AUGUSTO MELLO DE ARAUJO, RONALD DO MONTE SANTOS, 
WILIAM ALVES BARBOSA e ZERISSON DE OLIVEIRA NETO. 

 

 004C) CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA S/N. - CONFEA - PROTOCOLO N. 1469234. 

Encaminha para conhecimento, cópia da Decisão PL-0433/2018, que “Aprova o cronograma de 

atividades relativo à composição dos Plenários dos Creas- 2019, a ser cumprido no exercício de 2018”. 

 

 005C) CORRESPONDÊNCIA  - PROTOCOLO N. 1470263 – Engenheira Eletricista Cristian Mara Mazzini 

Medeiros Patrício. 

Encaminha solicitação de exoneração do Cargo de Conselheira deste CREA-MS, tendo em vista o seu 

desligamento da Universidade Anhanguera Uniderp. 

 

 006C) PL – MS N. 020/2018 – REF: PROTOCOLO N. 1468823. 

Decidiu por unanimidade, aprovar a renúncia da função de Conselheiro do Engenheiro Civil Rafael 

Araújo Bianchi. 

 

3. PALAVRA LIVRE: 
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