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Às dezoito horas e trinta minutos do dia vinte e três de março de dois mil e dezesseis, no auditório 1 
Eng. Euclydes de Oliveira, na Rua Sebastião Taveira, 272, nesta cidade de Campo Grande, Estado de 2 
Mato Grosso do Sul, reuniu-se o Plenário do CREA-MS, em sua 58ª Sessão Extraordinária, convocada 3 
na forma do que dispõe o artigo 14 do Regimento do Interno do CREA-MS. A Sessão foi aberta pelo 4 
Presidente do CREA-MS, Engenheiro Agrônomo DIRSON ARTUR FREITAG. 1). Abertura. 5 
Verificação do Quorum e Justificativas de Ausências de Conselheiros. Presentes os Senhores 6 
Conselheiros Regionais ANTONIO DACAL JUNIOR, BRUNO ANDRADE TOMASINI, 7 
DOMINGOS SAHIB NETO, ELIZABETH SPENGLER COX DE MOURA LEITE, EDUARDO 8 
XAVIER NASCIMENTO, EDSON ALVES DELGADO, ÉBER AUGUSTO FERREIRA DO 9 
PRADO, GERSON DA COSTA MELO, JÂNIO FAGUNDES BORGES, JOSÉ ANTONIO MAIOR 10 
BONO, JOSÉ ANTONIO CANUTO DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS RIBAS, JORGE WILSON 11 
CORTEZ, JULIANA DE MENDONÇA CASADEI, JORGE LUIZ DA ROSA VARGAS, MARCOS 12 
ANTÔNIO CAMACHO DA SILVA, MARIA DA GLÓRIA VIEIRA LORENZZETTI, MATEUS 13 
LUIZ SECRETTI, MARCELO AUGUSTO DE SOUZA BEXIGA, RICARDO RIVELINO ALVES, 14 
RHUAN DYEGO BROTONE GRUBERT, SIDENEI AMBRÓSIO TAMBOSI, VALTER ALMEIDA 15 
DA SILVA, VINÍCIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO e VINICIUS BATTISTELLI LEMOS, WILLIAN 16 
DE ARAÚJO ROSA. Ausência Justificada: ARTHUR CHINZARIAN, ANDRÉ NOGUEIRA 17 
BORGES, EUCLIDES QUANDT DE OLIVEIRA, GETÚLIO NEVES DA COSTA DIAS, JUAREZ 18 
CASSER DA CUNHA CLEMENTE, LEANDRO MANOEL ALVES DE SOUZA, LEANDRO 19 
ELIAS BASMAGE PINHEIRO MACHADO, LINCOLN DE ANDRADE PIZZATTO, LEONARDO 20 
LIMBERGER, SINVAL VICENZI, VALDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA. Conselheiros (as) 21 
que faltaram sem apresentar justificativa: Não houve. Constatado o “quorum” regimental, 22 
Presidente da Mesa Diretora dos Trabalhos, Engenheiro Agrônomo DIRSON ARTUR 23 
FREITAG, iniciou a sessão, convidando para compor a Mesa dos Trabalhos o 1º Vice-Presidente: 24 
Eng. Civ. ANTONIO DACAL JUNIOR, o 1º Diretor-Financeiro: Eng. Agr. JÂNIO FAGUNDES 25 
BORGES, o 2º Diretor-Financeiro: Eng. Civ. VALTER ALMEIDA DA SILVA. A seguir o 26 
Presidente da Mesa Diretora dos Trabalhos, Engenheiro Agrônomo DIRSON ARTUR 27 
FREITAG, solicitou ao 1º Diretor-Financeiro: Eng. Agr. JÂNIO FAGUNDES BORGES, a 28 
verificação do quorum. Em havendo quorum, declarou como abertos os trabalhos da 58ª Sessão 29 
Plenária Extraordinária. 2. Execução do Hino Nacional Brasileiro. O Presidente da Mesa Diretora 30 
dos Trabalhos, Engenheiro Agrônomo DIRSON ARTUR FREITAG, solicitou a todos para que se 31 
posicionassem para execução do Hino Nacional Brasileiro. Senhor Presidente Engenheiro Agrônomo 32 
DIRSON ARTUR FREITAG, agradeceu a presença de todos os conselheiros e conselheiras e, dos 33 
internautas que acompanhavam a transmissão pela internet. 3- Ata. Leitura, Discussão e Aprovação da 34 
Ata anterior. O Presidente da Mesa Diretora dos Trabalhos, Engenheiro Agrônomo DIRSON 35 
ARTUR FREITAG, colocou a ata Sessões Plenária Ordinária n. 392, de 3/2/2016 em regime de 36 
discussão, submeteu a votação e o Plenário decidiu aprovar a ata da citada sessão, distribuída 37 
previamente aos Senhores Conselheiros por meio eletrônico. 4- EXPEDIENTE: 4.1 – 38 
Correspondências RReecceebbiiddaass  ppaarraa  PPrroovviiddêênncciiaass::  001P- OFÍCIO N. 223/2016 - CONFEA – 39 
Protocolo n

. 
1448084. Encaminha cópia da Decisão PL- 0121/16, que aprova, excepcionalmente no 40 

exercício 2016, a data de 29 de abril de 2016 como a limite para o encaminhamento ao Confea das 41 
indicações para Medalha do Mérito e para a inscrição no Livro do Mérito do Sistema Confea/Crea. 42 
Desta forma solicita a indicação de profissionais, entidades de classe e instituições de ensino, tendo 43 
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como referência sua atuação no desempenho das atividades laborais que visem enaltecer a cidadania, a 44 
Pátria e o aprimoramento do Sistema Confea/CREA. Objetivando que as análises sejam 45 
inquestionáveis e inequívocas por parte da Comissão do Mérito, as indicações deverão atender ao que 46 
estabelece os artigos 8º e 9º da Resolução n. 399/95 do CONFEA. Os currículos deverão seguir o 47 
modelo anexo à a citada Resolução e enviados ao Confea, sob forma impressa, em CD e por meio 48 
eletrônico, acompanhados de foto com resolução mínima de 300 DPI, bem como do meio de contato 49 
do indicado, endereço, telefone e e-mail. Considerando as indicações apresentadas pela Câmara 50 
Especializadas de Agronomia, o Senhor Presidente da Mesa Diretora do Plenário, Engenheiro 51 
Agrônomo DIRSON ARTUR FREITAG, após discussão, submeteu a votação, e o Plenário decidiu, 52 
por unanimidade, aprovar as proposição, de submeter à apreciação do CONFEA os nomes dos 53 
profissionais Engenheiros Agrônomos LUIZ CARLOS FERREIRA DE SOUZA e DARCI DIAS 54 
DE AZAMBUJA para concorrerem a “Medalha do Mérito” e do o nome do Engenheiro Florestal 55 
OMAR DANIEL para concorrer a inscrição no “Livro do Mérito”.  Considerando a indicação 56 
apresentada pela Câmara Especializada de Engenharia Elétrica e Mecânica, o Senhor Presidente da 57 
Mesa Diretora do Plenário, Engenheiro Agrônomo DIRSON ARTUR FREITAG, após discussão, 58 
submeteu a votação, e o Plenário decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição, de submeter à 59 
apreciação do CONFEA o nome do Engenheiro Eletricista  AMÂNCIO RODRIGUES DA SILVA 60 
JUNIOR para concorrer a “Medalha do Mérito” e do o nome do Engenheiro Eletricista FAUSTO 61 
DANTAS para concorrer a inscrição no “Livro do Mérito”. Considerando a indicação apresentada 62 
pela Câmara Especializada de Engenharia Civil, Agrimensura e Segurança do Trabalho, DECIDIU 63 
por unanimidade aprovar a proposição, de submeter à apreciação do CONFEA o nome do Engenheiro 64 
Civil NOLI MÁRIO RUBIM ALÉSSIO e JOSÉ FRANCISCO DE LIMA para concorrerem a 65 
“Medalha do Mérito” e do nome do Engenheiro Civil ALFREDO NIMER para concorrer a inscrição 66 
no “Livro do Mérito”. Ficou marcada ainda para a data de 9/4/2016, às 9h00 a reunião da Comissão 67 
do Mérito, para análise dos processos dos profissionais indicados para Medalha do Mérito e para a 68 
inscrição no Livro do Mérito do Sistema Confea/Crea. 002P- OFÍCIO N. 121/2016 - CONFEA – 69 
Protocolo n

. 
1447012. Encaminha cópia do protocolo n. CF-5039/2015, referente o Ofício n. 70 

797/2015/MPF/PR do Ministério Público Federal – Procuradoria da República do Mato Grosso do Sul, 71 
onde o MP recomenda o Confea a adoção de medidas cabíveis para sanar a irregularidade detectada na 72 
Decisão Plenária do Crea-MS n. 303, de 10/9/2014 – Procedimento Preparatório n. 73 
1.21.000.001093/2015-07, que tem por objeto: “Apurar suposta irregularidade na autorização, pelo 74 
Crea-MS, para que engenheiros nas áreas de Engenharia e Segurança do Trabalho e da Construção 75 
Civil possam executar Projetos de Segurança Contra Incêndio e Pânico, assim como Engenheiros 76 
Civis possam emitir Atestado de Conformidade de Instalação Elétrica”. Encaminhado as Câmaras 77 
Especializadas, assim se pronunciaram: CEEEM: manifestou-se por reformular o texto da Decisão 78 
Plenária do CREA-MS n° 303/14, passando a vigorar como segue:“1). No tocante a atividade de 79 
Projetos de Segurança Contra Incêndio e Pânico, estão habilitados os Engenheiros Eletricistas 80 
graduados até o ano de 1986, os Engenheiros com Especialização em Engenharia de Segurança do 81 
Trabalho e os Engenheiros Mecânicos. 2). Quanto a definição dos profissionais habilitados para 82 
emissão de Atestado de Conformidade das Instalações Elétricas, estão os “Engenheiros Eletricista 83 
os Tecnólogos em Transmissão e Distribuição de Energia, e Tecnólogos Eletrotécnicos, no Âmbito 84 
de sua formação profissional.” Direito adquirido é um direito fundamental, alcançado 85 
constitucionalmente, sendoencontrando no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, bem como na lei 86 
de Introdução ao Código Civil, em seu art. 6º,§ 2º. A Constituição Federal restringe-se em descrever 87 
“A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.” A LICC (Lei de 88 
Introdução do Código Civil), declara:  Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, 89 
ou alguém que por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou 90 
condição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. Os direitos adquiridos são consequências 91 

http://www.creams.org.br/
mailto:creams@creams.org.br


 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

 

Rua Sebastião Taveira, 272 • Bairro Monte Castelo • CEP 79010-480 • Campo Grande – MS  
• Fone:(67)3368-1000 - Site: www.creams.org.br • E-mail: creams@creams.org.br 

 
3 

de fatos jurídicos passados, mas, essas consequências ainda não realizadas, que ainda não se 92 
tornaram de todo efetivas. Direito adquirido é, pois, todo direito fundado sobre um fato jurídico que 93 
já sucedeu, mas que ainda não foi feito valer.  A doutrina brasileira a respeito do assunto está bem 94 
representada na lição de PEREIRA (1961, p. 125), exposta assim:  Direito Adquirido, abrange os 95 
direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo de exercício 96 
tenha termo pré-fixo ou condição preestabelecida, inalterável ao arbítrio de outrem. São os direitos 97 
definitivamente incorporados ao patrimônio do seu titular, sejam os já realizados, sejam os que 98 
simplesmente dependem de um prazo para seu exercício, sejam ainda os subordinados a uma 99 
condição inalterável ao arbítrio de outrem. a lei nova não pode atingi-los, sem retroatividade. Sendo 100 
assim, todos os engenheiros formados até o ano de 1986, inclusive, tem direitos adquiridos quanto a 101 
Engenharia de Segurança do Trabalho, pois sua formação é antecessora aLEI Nº 7.410, DE 27 NOV 102 
1985, publicada no D.O.U. DE 28 NOV 1985 - Seção I - Pág. 17.421.regulamentada pelo Decreto 103 
92.530 - 09/04/86. Decidiu ainda por oficiar as partes interessadas sobre a Decisão reformulada. 104 
CEECAST: “Considerando que a Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que “Regula o exercício 105 
das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, e dá outras providências” 106 
determina que: Art. 33 - Os Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) 107 
são órgãos de fiscalização do exercício de profissões de engenharia, arquitetura e agronomia, em 108 
suas regiões. Art. 34 - São atribuições dos Conselhos Regionais: k) cumprir e fazer cumprir a 109 
presente Lei, as resoluções baixadas pelo Conselho Federal, bem como expedir atos que para isso 110 
julguem necessários; Art. 45 - As Câmaras Especializadas são os órgãos dos Conselhos Regionais 111 
encarregados de julgar e decidir sobre os assuntos de fiscalização pertinentes às respectivas 112 
especializações profissionais e infrações do Código de Ética. Art. 46 - São atribuições das Câmaras 113 
Especializadas: e) elaborar as normas para a fiscalização das respectivas especializações 114 
profissionais; Considerando que a Resolução n° 393, de 17 de março de 1995, do Confea, afirma que 115 
os Creas são dotados de assessorias jurídicas com competência para a elucidação das duvidas 116 
surgidas em nível dos Plenários, das Câmaras, dos seus setores técnicos e dos profissionais e 117 
empresas neles jurisdicionados, quanto à aplicação das Leis e Resoluções que regulam o exercício 118 
profissional; Considerando que o Decreto Federal n° 23.569, de 11 de dezembro de 1933, que 119 
“Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e de Agrimensor” determina que: Art. 28 120 
- São da competência do engenheiro civil: a) trabalhos topográficos e geodésicos; b) o estudo, 121 
projeto, direção, fiscalização e construção de edifícios, com todas as suas obras complementares; c) o 122 
estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das estradas de rodagem e de ferro; d) o estudo, 123 
projeto, direção, fiscalização e construção das obras de captação e abastecimento de água; e) o 124 
estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de obras de drenagem e irrigação; f) o estudo, 125 
projeto, direção, fiscalização e construção das obras destinadas ao aproveitamento de energia e dos 126 
trabalhos relativos às máquinas e fábricas; g) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção 127 
das obras relativas a portos, rios e canais e das concernentes aos aeroportos; h) o estudo, projeto, 128 
direção, fiscalização e construção das obras peculiares ao saneamento urbano e rural; i) projeto, 129 
direção e fiscalização dos serviços de urbanismo; j) a engenharia legal, nos assuntos correlacionados 130 
com as especificações das alíneas "a" a "i"; k) perícias e arbitramento referentes à matéria das 131 
alíneas anteriores. Art. 31 - São da competência do engenheiro industrial: a) trabalhos topográficos e 132 
geodésicos; b) a direção, fiscalização e construção de edifícios; c) o estudo, projeto, direção, 133 
execução e exploração de instalações industriais, fábricas e oficinas; d) o estudo e projeto de 134 
organização e direção das obras de caráter tecnológico dos edifícios industriais; e) assuntos de 135 
engenharia legal, em conexão com os mencionados nas alíneas "a" a "d" deste Artigo; f) vistorias e 136 
arbitramentos relativos à matéria das alíneas anteriores. Considerando que a Lei n° 5.194, de 24 de 137 
dezembro de 1966, que “Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-138 
Agrônomo, e dá outras providências” em seu art. 7° determina que: Art. 7º - As atividades e 139 
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atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-agrônomo consistem em: a) 140 
desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, paraestatais, autárquicas e de 141 
economia mista e privada; b) planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, 142 
estruturas, transportes, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e 143 
agropecuária; c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação 144 
técnica; d) ensino, pesquisa, experimentação e ensaios; e) fiscalização de obras e serviços técnicos; f) 145 
direção de obras e serviços técnicos; g) execução de obras e serviços técnicos; h) produção técnica 146 
especializada, industrial ou agropecuária. Parágrafo único - Os engenheiros, arquitetos e 147 
engenheiros-agrônomos poderão exercer qualquer outra atividade que, por sua natureza, se inclua no 148 
âmbito de suas profissões. Considerando a Resolução n° 218, de 29 de junho de 19773, que 149 
“Discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e 150 
Agronomia” em seu art. 1° define: Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional 151 
correspondente às diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível superior 152 
e em nível médio, ficam designadas as seguintes atividades: Atividade 01 - Supervisão, coordenação e 153 
orientação técnica; Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação; Atividade 03 - 154 
Estudo de viabilidade técnico-econômica; Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria; 155 
Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico; Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, 156 
arbitramento, laudo e parecer técnico; Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica; 157 
Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão; 158 
Atividade 09 - Elaboração de orçamento; Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de 159 
qualidade; Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico; Atividade 12 - Fiscalização de obra e 160 
serviço técnico; Atividade 13 - Produção técnica e especializada; Atividade 14 - Condução de 161 
trabalho técnico; Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou 162 
manutenção; Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo; Atividade 17 - Operação e 163 
manutenção de equipamento e instalação; Atividade 18 - Execução de desenho técnico. 164 
Considerando, ainda que o art. 25 da supracitada Resolução prevê: Art. 25 - Nenhum profissional 165 
poderá desempenhar atividades além daquelas que lhe competem, pelas características de seu 166 
currículo escolar, consideradas em cada caso, apenas, as disciplinas que contribuem para a 167 
graduação profissional, salvo outras que lhe sejam acrescidas em curso de pós-graduação, na mesma 168 
modalidade. Considerando que a Lei n° 7.410, de 277 de novembro de 1985, que “Dispõe sobre a 169 
especialização de Engenheiros e Arquitetos em Engenharia de Segurança do Trabalho, a profissão de 170 
Técnico de segurança do Trabalho, e dá outras providências” em seu art. 1° determina: Art. 1º - O 171 
exercício da especialização de Engenheiro de Segurança do Trabalho será permitido, exclusivamente: 172 
I - ao Engenheiro ou Arquiteto portador de certificado de conclusão de curso de especialização em 173 
Engenharia de Segurança do Trabalho, a ser ministrado no País, em nível de pós-graduação; II - ao 174 
portador de certificado de curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, 175 
realizado em caráter prioritário, pelo Ministério do Trabalho; III - ao possuidor de registro de 176 
Engenheiro de Segurança do Trabalho expedido pelo Ministério do Trabalho até a data fixada na 177 
regulamentação desta Lei. Parágrafo único - O curso previsto no inciso I deste Artigo terá o currículo 178 
fixado pelo Conselho Federal de Educação, por proposta do Ministério do Trabalho, e seu 179 
funcionamento determinará a extinção dos cursos de que trata o inciso II, na forma da 180 
regulamentação a ser expedida. Considerando que o Decreto n° 92.530, de 9 de abril de 1986, que 181 
“Regulamenta a Lei n° 7.410, de 27 de novembro de 1985, que dispõe sobre a especialização de 182 
Engenheiros e Arquitetos em Engenharia de Segurança do Trabalho, a profissão de Técnico de 183 
Segurança do Trabalho, e dá outras providências” prevê o transcrito a seguir: Art. 1º - O exercício 184 
da especialização de Engenheiros de Segurança do Trabalho é permitido, exclusivamente: I - ao 185 
Engenheiro ou Arquiteto portador de certificado de conclusão de curso de especialização em 186 
Engenharia de Segurança do Trabalho, em nível de pós-graduação; II - ao portador de certificado de 187 
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curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, realizado em caráter prioritário 188 
pelo Ministério do Trabalho; III - ao possuidor de registro de Engenheiro de Segurança do Trabalho, 189 
expedido pelo Ministério do Trabalho, dentro de 180 (cento e oitenta) dias da extinção do curso 190 
referido no item anterior. Art. 4º - As atividades dos Engenheiros e Arquitetos especializados em 191 
Engenharia de Segurança do Trabalho serão definidas pelo Conselho Federal de Engenharia, 192 
Arquitetura e Agronomia - CONFEA, no prazo de 60 (sessenta) dias após a fixação dos currículos de 193 
que trata o artigo 3º pelo Ministério da Educação, ouvida a Secretaria de Segurança e Medicina do 194 
Trabalho - SSMT. Art. 5º - O exercício da atividade de Engenheiro e Arquiteto na especialidade de 195 
Engenharia de Segurança do Trabalho depende de registro no Conselho Regional de Engenharia, 196 
Arquitetura e Agronomia - CREA. Considerando que a Resolução n° 359, de 31 de julho de 1991, do 197 
Confea, que “Dispõe sobre o exercício profissional, o registro e as atividades do Engenheiro de 198 
Segurança do Trabalho e dá outras providências.”: Art. 1º - O exercício da especialização de 199 
Engenheiro de Segurança do Trabalho é permitido, exclusivamente: I - ao Engenheiro ou Arquiteto, 200 
portador de certificado de conclusão de curso de especialização, a nível de pós-graduação, em 201 
Engenharia de Segurança do Trabalho; II - ao portador de certificado de curso de especialização em 202 
Engenharia de Segurança do Trabalho, realizado em caráter prioritário pelo Ministério do Trabalho; 203 
III - ao portador de registro de Engenharia de Segurança do Trabalho, expedido pelo Ministério do 204 
Trabalho, dentro de 180 (cento e oitenta) dias da extinção do curso referido no item anterior. 205 
Parágrafo único - A expressão Engenheiro é específica e abrange o universo sujeito à fiscalização do 206 
CONFEA, compreendido entre os artigos 2º e 22, inclusive, da Resolução nº 218/73. Art. 2º - Os 207 
Conselhos Regionais concederão o Registro dos Engenheiros de Segurança do Trabalho, procedendo 208 
à anotação nas carteiras profissionais já expedidas. Art. 3º - Para o registro, só serão aceitos 209 
certificados de cursos de pós-graduação acompanhados do currículo cumprido, de conformidade com 210 
o Parecer nº 19/87, do Conselho Federal de Educação. Art. 4º - As atividades dos Engenheiros e 211 
Arquitetos, na especialidade de Engenharia de Segurança do Trabalho, são as seguintes: 1 - 212 
Supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os serviços de Engenharia de Segurança do 213 
Trabalho; 2 - Estudar as condições de segurança dos locais de trabalho e das instalações e 214 
equipamentos, com vistas especialmente aos problemas de controle de risco, controle de poluição, 215 
higiene do trabalho, ergonomia, proteção contra incêndio e saneamento; 3 - Planejar e desenvolver a 216 
implantação de técnicas relativas a gerenciamento e controle de riscos; 4 - Vistoriar, avaliar, realizar 217 
perícias, arbitrar, emitir parecer, laudos técnicos e indicar medidas de controle sobre grau de 218 
exposição a agentes agressivos de riscos físicos, químicos e biológicos, tais como poluentes 219 
atmosféricos, ruídos, calor, radiação em geral e pressões anormais, caracterizando as atividades, 220 
operações e locais insalubres e perigosos; 5 - Analisar riscos, acidentes e falhas, investigando causas, 221 
propondo medidas preventivas e corretivas e orientando trabalhos estatísticos, inclusive com respeito 222 
a custo; 6 - Propor políticas, programas, normas e regulamentos de Segurança do Trabalho, zelando 223 
pela sua observância; 7 - Elaborar projetos de sistemas de segurança e assessorar a elaboração de 224 
projetos de obras, instalação e equipamentos, opinando do ponto de vista da Engenharia de 225 
Segurança; 8 - Estudar instalações, máquinas e equipamentos, identificando seus pontos de risco e 226 
projetando dispositivos de segurança; 9 - Projetar sistemas de proteção contra incêndios, coordenar 227 
atividades de combate a incêndio e de salvamento e elaborar planos para emergência e catástrofes; 228 
10 - Inspecionar locais de trabalho no que se relaciona com a segurança do Trabalho, delimitando 229 
áreas de periculosidade; 11 - Especificar, controlar e fiscalizar sistemas de proteção coletiva e 230 
equipamentos de segurança, inclusive os de proteção individual e os de proteção contra incêndio, 231 
assegurando-se de sua qualidade e eficiência; 12 - Opinar e participar da especificação para 232 
aquisição de substâncias e equipamentos cuja manipulação, armazenamento, transporte ou 233 
funcionamento possam apresentar riscos, acompanhando o controle do recebimento e da expedição; 234 
13 - Elaborar planos destinados a criar e desenvolver a prevenção de acidentes, promovendo a 235 
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instalação de comissões e assessorando-lhes o funcionamento; 14 - Orientar o treinamento específico 236 
de Segurança do Trabalho e assessorar a elaboração de programas de treinamento geral, no que diz 237 
respeito à Segurança do Trabalho; 15 - Acompanhar a execução de obras e serviços decorrentes da 238 
adoção de medidas de segurança, quando a complexidade dos trabalhos a executar assim o exigir; 16 239 
- Colaborar na fixação de requisitos de aptidão para o exercício de funções, apontando os riscos 240 
decorrentes desses exercícios; 17 - Propor medidas preventivas no campo da Segurança do Trabalho, 241 
em face do conhecimento da natureza e gravidade das lesões provenientes do acidente de trabalho, 242 
incluídas as doenças do trabalho; 18 - Informar aos trabalhadores e à comunidade, diretamente ou 243 
por meio de seus representantes, as condições que possam trazer danos a sua integridade e as 244 
medidas que eliminam ou atenuam estes riscos e que deverão ser tomadas. Considerando que a 245 
Decisão N° PL-1064/97, de 24 de outubro de 1997, do Confea, cujo interessado é “Corpo de 246 
Bombeiros da Polícia Militar de Roraima” com ementa: “Competência profissional para elaboração 247 
de projetos de proteção contra incêndio” determinou: “rejeitar o entendimento da Comissão de 248 
Exercício Profissional contido na Deliberação n° 218/97-CEP, do seguinte teor: “é de competência 249 
exclusiva dos Engenheiros Civis e Arquitetos, com especialização em Engenharia de Segurança do 250 
Trabalho, a elaboração de projeto contra incêndio e sua execução, quando circunscritos ao âmbito 251 
das edificações.”; Considerando que a Decisão N° PL-0489/98, de 27 de março de 1998, do Confea, 252 
cujo interessado é “CREA-AM-RR” com ementa: “Profissionais competentes para elaborar projetos 253 
de prevenção contra incêndios” decidiu: “aprovar o entendimento contido no Relatório e Voto do 254 
Conselheiro Federal Argemiro Antônio Fontes Mendonça, que conclui: 1) Os profissionais detentores 255 
das prerrogativas conferidas pelo artigo 1° da resolução 218/73 estão habilitados para realizar 256 
projetos de prevenção contra incêndio, dentro do contexto de sua respectiva formação profissional; 2) 257 
Os profissionais detentores de Certificado de pós-graduação – Especialização em Engenharia de 258 
Segurança do Trabalho, Engenheiros e Arquitetos, poderão requerer e obter do respectivo Regional a 259 
anotação do referido curso em Carteira Profissional, circunscrito, também, a respectiva formação 260 
profissional.”; Considerando que o assunto “Conformidade” está tratado pela ABNT na NBR-5410; 261 
Considerando que a Decisão N° PL-1329/06, de 25 de agosto de 2066, do Confea, cuja ementa: 262 
“Definição quanto à competência dos engenheiros civis e arquitetos no que se refere às atividades de 263 
projeto e execução de instalações elétricas de baixa tensão e telefônicas” DECIDIU: rejeitar a 264 
Deliberação nº 796/2006-CEP que conclui no sentido de que seja firmado entendimento no tocante a 265 
concessão de atribuições aos engenheiros civis e arquitetos no que se refere às atividades de projeto e 266 
execução de instalações elétricas de baixa tensão e telefônicas: 1) As atribuições deverão ser 267 
concedidas exclusivamente por meio da análise curricular do egresso, levando em conta a estrutura 268 
curricular, o perfil de formação e o projeto pedagógico dos cursos, sendo consideradas apenas as 269 
matérias, caracterizadas pelas suas ementas, que dão conhecimento específico profissionalizante, e 270 
não genérico; 2) Caberá análise do currículo, conforme previsto no item 1, à câmara especializada 271 
inerente à atividade que está sendo requerida; 3) As Câmaras Especializadas dos Creas deverão, 272 
obrigatoriamente, atender ao art. 25 da Resolução nº 218, de 1973, para concessão de novas 273 
atribuições aos profissionais cujos registros tenham sido efetivados durante a sua vigência, e aos 274 
egressos dos cursos cujas matrículas tenham sido efetivadas antes da entrada em vigor da Resolução 275 
nº 1.010, de 2005; 4) Em caso de divergência de entendimentos entre câmaras especializadas, o 276 
assunto será levado à apreciação do Plenário do Crea e, persistindo a divergência, ao Plenário do 277 
Confea para decisão em última instância, nos termos da Lei nº 5.194, de 1966; e 5) Recomendar aos 278 
Creas que sigam rigorosamente a legislação vigente para o assunto aqui tratado, tendo em vista o 279 
procedimento adotado em alguns Regionais que concedem atribuição apenas pela titulação atribuída 280 
pela instituição de ensino e não pela análise curricular dos egressos. Considerando que a consulta 281 
feita pela Diretoria de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso 282 
do Sul, por meio do Oficio 023/DAT/2014 questionava, de maneira genérica quais profissionais 283 
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estariam afetos ao cadastro no órgão e não quais profissionais são individualmente, habilitados para 284 
execução dos serviços em questionamento; Considerando que o art. 2º da Lei 9.784, de 29 de janeiro 285 
de 1999, estabelece que Administração Pública deverá obedecer, entre outros, aos princípios da 286 
legalidade e segurança jurídica; Considerando que a “Administração pode anular seus próprios atos, 287 
quando eivados de vício de legalidade”, conforme prevê o art. 53 da Lei nº 9.784, de 1999; Diante do 288 
exposto a Câmara Especializada de Engenharia Civil, Agrimensura e Segurança do Trabalho, decidiu 289 
por reformular o texto da Decisão Plenária do CREA-MS n° 303/14, passando a vigorar como segue: 290 
“1) No tocante a  atividade de Projetos de Segurança Contra Incêndio e Pânico, estão habilitados os 291 
Engenheiros com Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho e os Engenheiros na 292 
modalidade Civil, ambos dentro do contexto de sua respectiva formação profissional. 2) Quanto a 293 
definição dos profissionais habilitados para emissão de Atestado de Conformidade das Instalações 294 
Elétricas, estão os Engenheiros Eletricistas e os Engenheiros Civis, dentro do contexto de sua 295 
respectiva formação profissional.” Após ampla discussão sobre os temas, o Senhor Presidente da 296 
Mesa Diretora do Plenário, Engenheiro Agrônomo DIRSON ARTUR FREITAG, submeteu a 297 
votação, e o Plenário decidiu, por unanimidade: 1). Acatar a recomendação da Procuradoria da 298 
República, anulando assim a Decisão Plenária PL/MS n. 303/2014. 2). Por informar ao Confea, bem 299 
como ao Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, que os profissionais com atribuição 300 
consolidada para elaboração e execução de Projetos de Segurança Contra Incêndio e Pânico, são 301 
aqueles com Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, com a devida anotação da 302 
Especialização nos assentamentos dos profissionais pelo CREA, sendo que todos os demais 303 
profissionais que se propuserem a realizar tal atividade, devem solicitar ao CREA-MS análise de sua 304 
grade curricular, a fim de que o Regional se manifeste expressamente sobre suas atribuições para 305 
tanto. 3). Informar ainda ao Confea e ao Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, que para 306 
emissão de Atestado de Conformidade de Instalação Elétrica, também deverão ser analisadas as 307 
atribuições de forma individualizada, por meio dos conteúdos constantes das disciplinas cursadas. 308 
003P- REVISÃO DO ATO NORMATIVO N. 05/2006, que dispõe sobre registro de ART Múltipla 309 
Mensal para serviços de curta duração, rotineiros ou de emergência. Em razão da matéria estar sendo 310 
estudada pelo Confea, conforme pode ser verificado na Decisão Plenária PL2295/2015 daquele 311 
Federal, que aprovou o relatório final do Grupo técnico-operacional instituído mediante a Decisão PL-312 
1699/2014, com o objetivo de elaborar minuta da Tabela de Obras e Serviços para registro da ART, 313 
nos moldes do parágrafo único do art. 32 da Resolução n° 1.034, de 2011, o assunto será discutido 314 
após manifestação do Confea. 004P- DELIBERAÇÃO n. 001/2016- GT CREA-Jr MS. Revisão do 315 
Regulamento Interno do Grupo de Trabalho do CREA-Jr MS. Encaminhado às Câmaras 316 
Especializadas, assim se manifestaram: CEEEM e CEECAST: manifestaram se favoráveis ao novo 317 
Regulamento Interno do GT Crea-Jr MS. CEA: manifestou-se favorável as alterações sugeridas pelo 318 
Cons. Jorge Wilson Cortez. O Senhor Presidente da Mesa Diretora do Plenário, Engenheiro 319 
Agrônomo DIRSON ARTUR FREITAG, após discussão, submeteu a votação, e o Plenário decidiu, 320 
por unanimidade, aprovar o Regulamento Interno do Grupo de Trabalho Crea-Jr MS, com as 321 
alterações sugeridas pelo Cons. Jorge Wilson Cortez, anexo a presente ata. 005P- Processo n. 322 
149.920/14 - Interessado: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO- UCDB - Assunto: 323 
Recurso administrativo do processo de registro de curso em nível TECNOLOGO – Tecnologia em 324 
Gestão Ambiental da UCDB – Universidade Católica Dom Bosco. Designado como relator o Cons. 325 
Jorge Wilson Cortez. Concedida “Vistas” ao Cons. Domingos Sahib Neto. O Senhor Presidente da 326 
Mesa Diretora do Plenário, Engenheiro Agrônomo DIRSON ARTUR FREITAG, após discussão, 327 
submeteu a votação, e o Plenário decidiu, por unanimidade, aprovar o relato exarado pelo Senhor 328 
relator Cons. DOMINGOS SAHIB NETO, de seguinte conclusão: “Considerando a análise do 329 
conselheiro Eng. Agr. Prof. Dr. Jorge Wilson Cortez (fl-53 a 56 dos autos), ressaltado o último 330 
parágrafo antes do voto: "Portanto, evidenciou que a formação do egresso Tecnólogo em Gestão 331 

http://www.creams.org.br/
mailto:creams@creams.org.br


 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

 

Rua Sebastião Taveira, 272 • Bairro Monte Castelo • CEP 79010-480 • Campo Grande – MS  
• Fone:(67)3368-1000 - Site: www.creams.org.br • E-mail: creams@creams.org.br 

 
8 

Ambiental da UCDB não atende de maneira objetiva todas as atribuições previstas". Considerando 332 
ainda que no relato do referido conselheiro, foi concedido a seguinte atribuição: Resolução n. 313, de 333 
26 de setembro de 1986 com RESTRIÇÃO a atuação referente ao artigo 3°, inciso §3 – condução de 334 
trabalho técnico; inciso §5 – execução de instalação, montagem e reparo; inciso §7 – execução de 335 
desenho técnico; parágrafo único do artigo 3° ficam impedidos de executar o §1 – execução de obra e 336 
serviço técnico; por fim no artigo 4°, ficam impedidos de realizar as atividades previstas no inciso §1 337 
– vistoria, pericia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico e do inciso §3 – ensino, pesquisa, 338 
análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica, extensão. Considerando a análise do 339 
conselheiro Eng. Amb. Vinícius Battistelli Lemos (fl-94 e 95 dos autos), onde também foi evidenciada 340 
a ausência de disciplinas básicas, em especial na comparação com o curso de Tecnologia em Gestão 341 
Ambiental cadastrado pelo CREA-SC, da UNISUL - Universidade do Sul de Santa Catarina. 342 
Considerando que não há justificativa lógica para permitir o registro de um profissional no Conselho, 343 
com restrições a maioria de suas atividades técnicas, como apresentado no voto do conselheiro Eng. 344 
Agr. Prof. Dr. Jorge Wilson Cortez. Considerando finalmente que os egressos não serão prejudicados, 345 
pois poderão fazer registro no Conselho Regional de Administração, conforme a Resolução 346 
Normativa n° 374/2009 do Conselho Federal de Administração, e exercer as atividades atinentes a 347 
gestão e administração de recursos ambientais. Portanto, diante do exposto voto pelo 348 
INDEFERIMENTO do cadastro do curso superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, ministrado 349 
pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Manifestamos também, a sugestão, para a 350 
coordenação do curso, no auxilio, da adequação da grade curricular, carga horária e projeto 351 
pedagógico como todo, para posterior pleito de registro neste Regional.” 006P- Processo n. 352 
141.013/2013 - Interessado: Eng. Computação VINICIUS MARTINS AMARAL - Assunto: Trate-353 
se de consulta de atribuições profissionais. Designado como relatora a Cons. Juliana de Mendonça 354 
Casadei. Concedida “Vistas” ao Cons. Domingos Sahib Neto. O Senhor Presidente da Mesa Diretora 355 
do Plenário, Engenheiro Agrônomo DIRSON ARTUR FREITAG, após discussão, submeteu a 356 
votação, e o Plenário decidiu, por maioria, aprovar o relato exarado pelo Senhor relator Cons. 357 
DOMINGOS SAHIB NETO, de seguinte conclusão: “O profissional em epigrafe é graduado em 358 
Engenharia da Computação pela Universidade Anhanguera/Uniderp e pós-graduado em Engenharia 359 
de Segurança do Trabalho pela Unigran – Centro Universitário da Grande Dourados. Em mensagem 360 
eletrônica, sob protocolo n. 1438977, alegou ter lhe sido considerado inapto pelo Corpo de 361 
Bombeiros do Estado de Mato Grosso do Sul a emitir atestados de conformidade elétrica e 362 
fundamentou em normativos do Confea sua solicitação. Considerando que o requerente foi analisado 363 
primeiramente pela CEEEM – Câmara Especializada de Engenharia Elétrica e Mecânica, que 364 
decidiu através da Decisão CEEEM/MS n. 1.854/2015, que o profissional não dispõe de atribuições 365 
para emitir o atestado citado, bem como exercer atividades que dispõe sobre SPDA – Sistema de 366 
Proteção contra Descargas Atmosféricas, considerando a sua grade curricular. Considerando que o 367 
profissional apresentou recurso administrativo à decisão proferida em primeira instância, e fora 368 
distribuída para o Plenário deste Regional analisar e decidir. Considerando o relato pelo Plenário, a 369 
Conselheira Eng. Agrônoma Juliana Casadei, decidiu por votar favoravelmente pelo acolhimento da 370 
solicitação do profissional, tomando como base a Decisão Normativa n. 070/2001 do Confea, que 371 
concedia em tese, aos Engenheiros da Computação, tal atribuição. Com tudo, considerando que a 372 
citada Decisão Normativa encontra-se anulada, tendo assim os seus efeitos nulos perante aos 373 
profissionais do Sistema Confea/Crea, senão vejamos o acórdão n. 0006736-83.2002.4.01.3400, onde 374 
a Sexta Turma Suplementar do Tribunal Regional Federal da 1ª Região decidiu: “[...] Acrescenta-se 375 
o fato de que, como ato hierarquicamente inferior ao Decreto Federal 23.569/33, não pode a Decisão 376 
Normativa 070/2001, do CONFEA, limitar o exercício da profissão de Engenharia Civil, vez que 377 
somente a lei em sentido estrito pode impor cerceamentos. Desse modo, presente o direito líquido e 378 
certo invocado pela associação autora. Reconhecida a existência do direito líquido e certo à 379 

http://www.creams.org.br/
mailto:creams@creams.org.br


 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

 

Rua Sebastião Taveira, 272 • Bairro Monte Castelo • CEP 79010-480 • Campo Grande – MS  
• Fone:(67)3368-1000 - Site: www.creams.org.br • E-mail: creams@creams.org.br 

 
9 

anulação da norma regulamentar de efeitos concretos impugnada neste mandamus, por fundamento 380 
diverso daquele adotado na sentença recorrida, fica prejudicada a análise das questões postas no 381 
recurso de apelação quanto à legalidade dos atos praticados pelo plenário do CONFEA diante de sua 382 
composição, bem como quanto aos efeitos das liminares em ADIN e quanto à adequação 383 
constitucional da própria ADIN 1717-6. Ante o exposto, nego provimento à apelação e à remessa 384 
oficial, tida por interposta, mantendo integralmente a sentença recorrida que concedeu a 385 
segurança, nos termos da fundamentação supra. É como voto.” Considerando o artigo 25 da 386 
Resolução n. 218/73 que versa: “Nenhum profissional poderá desempenhar atividades além daquelas 387 
que lhe competem, pelas características de seu currículo escolar, consideradas em cada caso, apenas, 388 
as disciplinas que contribuem para a graduação profissional, salvo outras que lhe sejam acrescidas 389 
em curso de pós-graduação, na mesma modalidade.” Considerando que em análise a grade 390 
curricular do referido profissional, foi constatado que não possui disciplinas que contemplem atender 391 
as atividades supracitadas e requeridas pelo profissional. Portanto, diante do exposto voto pelo 392 
INDEFERIMENTO do recurso administrativo interposto pelo profissional Engenheiro de 393 
Computação e Segurança do Trabalho Vinicius Martins Amaral, bem como informar que o 394 
profissional NÃO possui atribuições para emissão de atestado de conformidade elétrica e nem para 395 
atividades que dispõe sobre SPDA- Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas.”Absteve-se 396 
de votar: Cons. Marcos Antônio Camacho da Silva. 007P- MENSAGEM ELETRÔNICA N. 397 
0047/2016-SIS/APC -  SUPERINTENDÊNCIA DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA - CONFEA – 398 
Protocolo n

. 
1449262. Comunica que durante a Sessão Plenária n. 1.428 que aconteceu de 09 a 11 de 399 

março de 2016 foram aprovadas 04 (quatro) Decisões Plenárias referentes ao 9º CNP, assim sendo: 400 
Decisão PL n. 0413/2016 – Aprovaram as Recomendações aos Creas para realização dos Congressos 401 
Estaduais de Profissionais – CEPs e critérios de aporte financeiro aos Creas. Conforme consta do item 402 
d da Decisão Plenária PL 413/2013 do Confea, deverá ser constituída em cada jurisdição, uma 403 
Comissão Organizadora Regional do Congresso Estadual de Profissionais – COR, garantindo a 404 
participação paritária das entidades regionais, e promover a eleição do coordenador da Comissão 405 
Organizadora Estadual - COE na mesma sessão plenária de sua constituição. 1). Constituição da 406 
Comissão Organizadora do 8º Congresso Estadual de Profissionais – CEP; 2). Eleição de Coordenador 407 
da Comissão Organizadora Estadual –COE. O Senhor Presidente da Mesa Diretora do Plenário, 408 
Engenheiro Agrônomo DIRSON ARTUR FREITAG, após discussão, submeteu a votação, e o 409 
Plenário decidiu, por unanimidade, aprovar a constituição da Comissão Organizadora Regional do 410 
Congresso Estadual de Profissionais – COR; dos nomes dos seguintes membros para Comissão 411 
Organizadora Regional do 8º Congresso Estadual de Profissionais – CEPs: Representantes de 412 
Instituições de Ensino o Prof. Eng. Agr. Jorge Wilson Cortez da UFGD como titular  e o Prof. Eng. 413 
Agr. Matheus Luiz Secretti da UNIGRAN como suplente, e o Prof. Eng. Civil Willian de Araújo Rosa 414 
pela UNIDERP-Anhanguera como titular e o Prof. Eng. Controle e Automação Leandro Elias 415 
Basmage Pinheiro Machado pela UCDB como suplente. Representantes das Entidades de Classe, 416 
foi solicitado alterar o regimento do CEPs, visando garantir a representatividade de pelo menos um 417 
Conselheiro por Câmara Especializada, ficando assim distribuídas as representações: Eng. Agr. Bruno 418 
Andrade Tomasini pela AEAMS como titular, Eng. Agr. Juliana de Mendonça Casadei pela ACEA 419 
como suplente, Eng. Civ. e de Seg. do Trab. Elizabeth Spengler Cox de Moura Leite como titular e o 420 
Eng. Eletric. /Seg. Trab. Rhuan Dyego Bortone Grubert como suplente, ambos pela ASMEST  e o 421 
Eng. Eletric. José Antônio Canuto dos Santos pela ABEE-MS como titular e o Eng. Eletric. Edson 422 
Alves Delgado pela AEACG como suplente. Foi aprovado ainda como Coordenador do 8º Congresso 423 
Estadual de Profissionais – CEPs, o Eng. Agr. Bruno Andrade Tomasini. Na sequencia o Plenário 424 
tomou conhecimento da Decisão PL n. 0412/2016, que aprovou os Eixos Temáticos para 9º 425 
Congresso Nacional de Profissionais – CNP, sendo: a) Defesa e Fortalecimento da Engenharia e da 426 
Agronomia junto à  sociedade; b) Tecnologia e inovação; e c) Carreira e prerrogativas da Engenharia e 427 
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da Agronomia; da Decisão PL n. 0415/2016, que aprovou o Cronograma Geral dos Eventos do 9º 428 
CNP, em 2016 e da Decisão PL n. 0416/2016, que aprovou a Relação de fases e etapas do 9º CNP. 5)- 429 
Assuntos de interesse do Sistema Confea/Crea/Mútua. Cons. Elizabeth Cox. Moura Leite e Cons. 430 
Luis Renato fazem uso da palavra, comunicando ampliação e prorrogação do prazo de 31 de março 431 
para 15 de abril, para fazer opção no sistema para quem tem mais de um título, para fins da renovação 432 
do terço. Presidente da ABEMEC-MS, Eng. Mec. Marco Aurélio, fez uso da palavra agradecendo a 433 
oportunidade de participar das reuniões do Conselho, juntamente com demais associados da Entidade. 434 
Nada mais havendo a tratar, cumprida a pauta dos trabalhos, o Presidente da Mesa Diretora do 435 
Plenário, Engenheiro Agrônomo DIRSON ARTUR FREITAG, agradeceu a todos os conselheiros 436 
que se fizeram presentes, convidando-os para o jantar, declarando a seguir como encerrados os 437 
trabalhos da sessão às 21h00 (vinte e uma horas). Assim, coube a mim, 1º Diretor- Financeiro Eng. 438 
Agr. JÂNIO FAGUNDES BORGES, mandei lavrar a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada 439 
pelo Presidente e por mim na data de sua aprovação, nos termos do Regimento deste Conselho. -.- -.- -440 
.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -. 441 
 442 
 443 

Eng. Agr. DIRSON ARTUR FREITAG 

Presidente 

 444 
 445 

Eng. Agr. JÂNIO FAGUNDES BORGES 446 
1º Diretor- Financeiro 

 447 
 448 

Aprovada na Sessão Plenária Ordinária n. 395, de 11 de maio de 2016 449 
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