
Ata da 314ª Reunião Ordinária da Diretoria do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul, realizada em 9 de maio de 
2018. 
 

Às nove horas e vinte e seis minutos (9h26) do dia nove (9) de maio de dois mil e dezoito 1 
(2018), na Sede do CREA-MS sito na Rua Sebastião Taveira n. 272, nesta cidade de 2 
Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, reúne-se a Diretoria em sua tricentésima 3 
décima quarta (314ª) Reunião Ordinária, convocada nos termos regimentais, sob a 4 
Presidência do Engenheiro Agrônomo DIRSON ARTUR FREITAG. Presentes os Senhores 5 
Diretores: JORGE TADEU MASTELA E ALMEIDA, 1º Vice-Presidente, SIDENEI 6 
AMBROSIO TAMBOSI, 2º Vice-Presidente, GANEM JEAN TECBCHARANI, 1º Diretor 7 
Administrativo, ARTHUR CHINZARIAN, 1º Diretor Financeiro e, JÂNIO FAGUNDES 8 
BORGES, 2º Diretor Financeiro.  Ausência Justificada: JULIO DA CAS NETTO, 2º Diretor 9 
Administrativo. Havendo número legal, o Senhor Presidente dá início aos trabalhos. 01 – 10 
Ata. Leitura, Discussão e Aprovação. Não havendo manifestação é aprovada a Ata da 313ª 11 
Reunião Ordinária. 02 - Assuntos Diversos. 2.1) A Diretoria após a apresentação pelo 12 
Contador Natanael Rodrigues da Cruz Junior da Prestação de Contas relativa ao mês de 13 
março do exercício de 2018, com demonstração dos quadros de valores da Receita e 14 
Despesa e considerando que pelo Regimento Interno do Crea-MS, em seu artigo 97, inciso 15 
I, compete à Diretoria, dentre outros supervisionar a gestão dos recursos financeiros do 16 
Conselho e, considerando ainda a competência da Comissão de Orçamento e Tomada de 17 
Contas, DECIDIU por unanimidade pelo encaminhamento da referida Prestação de Contas 18 
para análise e manifestação da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas e 19 
posteriormente ao Plenário do Crea-MS para homologação. Registrada a ausência do 2º 20 
Vice-Presidente SIDENEI AMBRÓSIO TAMBOSI. 2.2) A Diretoria após tomar conhecimento 21 
do Protocolo n. 1470492 de interesse da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE que 22 
solicita parceria do Crea-MS para realização do 2º Meeting Nacional de Farmácia Clínica – 23 
Assistência Farmacêutica no Cuidado à Saúde, por meio da cedência dos Auditórios Arq. 24 
Arnaldino da Silva e Eng. Agrônomo Arnaldo Estevão de Figueiredo nos dias 14 e 15 de 25 
junho de 2018 e considerando a C.I. 066/20018-DRI do Departamento de Relações 26 
Institucionais que informa que o Conselho atuou como parceiro no 1° Meeting e a 27 
contrapartida oferecida é a inserção da logomarca do Crea-MS na divulgação DECIDIU por 28 
unanimidade por aprovar a cedência dos Auditórios Arq. Arnaldino da Silva e Eng. 29 
Agrônomo Arnaldo Estevão de Figueiredo nos dias 14 e 15 de junho de 2018 à Secretaria 30 
de Saúde, conforme solicitado e com a contrapartida oferecida.  2.3) A após tomar 31 
conhecimento do Protocolo n. 1470528 de interesse do CBCA – Centro Brasileiro da 32 
Construção em Aço que solicita divulgação nas mídias do Conselho para o “Roadshow 2018 33 
– Da Concepção à Construção em Aço que será realizado em 23 de maio, das 19h às 22h 34 
na Escola Senai em Campo Grande e considerando a C.I. 056/20018-DRI do Departamento 35 
de Relações Institucionais que sugere sua aprovação, informando que o evento é de 36 
interesse do Sistema Confea/Crea e a contrapartida oferecida é a inserção da logomarca do 37 
Crea-MS no material de divulgação e a disponibilização de 5 (cinco) bolsas para o evento, 38 
DECIDIU por unanimidade por aprovar a divulgação do evento como solicitado pelo CBCA e 39 
com a contrapartida oferecida. 2.4) A Diretoria após tomar conhecimento do Protocolo n. 40 
1470532 de interesse da FUNDAÇÃO CHAPADÃO DO SUL que solicita cedência do 41 
Auditório do Crea-MS para realização do Encontro Consultores MS 2018, nos dias 7 e 8 de 42 
junho e, considerando a C.I. 057/20018-DRI do Departamento de Relações Institucionais 43 
contendo informação de que o evento tem por objetivo a qualificação de consultores da 44 
Fundação Chapadão e da Associação das Empresas de Assistência Técnica Rural de Mato 45 
Grosso do Sul, a contrapartida oferecida é a inserção de logomarca do Conselho no material 46 
de divulgação além da cessão de 5 (cinco) vagas, além de a Fundação Chapadão, em 47 
outras ocasiões, ter sido parceira cedendo em seus eventos estande ao Conselho, DECIDIU 48 



 

por unanimidade aprovar a cedência do Auditório Arq. Arnaldino da Silva nos dia 7 e 8 de 49 
junho de 2018 à Fundação Chapadão para a realização do Encontro Consultores MS 2018, 50 
solicitando que sejam concedidas mais 5 (cinco) vagas, além das já oferecidas, objetivando 51 
a participação de Conselheiros da Câmara Especializada de Agronomia. 2.5) A Diretoria 52 
após tomar conhecimento do Protocolo n. 1470608 de interesse da ACCA SOFTWARE 53 
S.p.A que solicita parceria do Crea-MS para realização do Seminário Técnico sobre BIM 54 
(Building Information Modeling) em Campo Grande, por meio da cedência do Auditório e 55 
divulgação do evento que será no dia 25 de maio, às 19h, DECIDIU por unanimidade pelo 56 
indeferimento da solicitação de cedência do auditório.  2.6) A Diretoria após tomar 57 
conhecimento do Protocolo n. 1470666 de interesse do INPE – Instituto Nacional de 58 
Pesquisas Espaciais que solicita parceria para divulgação do 7º Simpósio de 59 
Geotecnologias no Pantanal que será realizado em Jardim, de 20 a 24 de outubro de 2018 60 
e, considerando a CI. 059/2018-DRI do Departamento de Relações Institucionais que sugere 61 
a sua aprovação, DECIDIU por unanimidade pelo deferimento da parceria por meio da 62 
divulgação 7º Simpósio de Geotecnologias no Pantanal que será realizado em Jardim, de 20 63 
a 24 de outubro de 2018 e em contrapartida deverá o INPE – Instituto Nacional de 64 
Pesquisas Espaciais conceder 2 (duas) vagas do Simpósio para o Conselho. 2.7) A Diretoria 65 
após tomar conhecimento do Protocolo n. 1470718 de interesse da CÂMARA MUNICIPAL 66 
DE CAMPO GRANDE que solicita parceria para realização do 1º Seminário de Energia 67 
Solar com o tema: Desafios e Inovações para a Sustentabilidade, por meio da cedência do 68 
Auditório e divulgação do evento nas mídias do Conselho, nos dias 21 e 22 de junho, sendo 69 
dia 21/6 das18h às 22h e 22/6 das 8h às 17h, e, considerando a CI. 064/2018-DRI do 70 
Departamento de Relações Institucionais sugere a sua aprovação, informando ser o objetivo 71 
do evento expor por meio de evento técnico científico o atual estado da energia solar no 72 
Brasil e apontar perspectivas e desafios para o desenvolvimento dessa fonte de energia em 73 
Campo Grande e ter como público alvo gestores, representantes governamentais e não 74 
governamentais, estudantes e professores de graduação dos cursos de Engenharias 75 
Ambiental, Civil, Elétrica, DECIDIU por unanimidade pelo deferimento da parceria com a 76 
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE para a realização do 1º Seminário de Energia 77 
Solar com o tema: Desafios e Inovações para a Sustentabilidade, por meio da cedência do 78 
Auditório Arq. Arnaldino da Silva nos dias 21 e 22 de junho, sendo dia 21/6 das18h às 22h e 79 
22/6 das 8h às 17h, e divulgação do evento nas mídias do Conselho, tendo por condição à 80 
impessoalidade do evento, ou seja, os materiais de divulgação tanto nas mídias ou por 81 
exposição nas dependências do Auditório Arnaldino da Silva e do Conselho devem se 82 
restringir apenas a nome de órgãos. 2.8) A Diretoria após tomar conhecimento da 83 
Deliberação CLP-MS 008/20-18 da COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL que, em 84 
cumprimento ao disposto no inciso IV do art. 130 do Regimento Interno, envia para 85 
apreciação e manifestação seu Plano de Trabalho para o exercício de 2018 que contém 86 
metas e ações visando o direcionamento e as providências a serem tomadas pela 87 
Comissão, DECIDIU por unanimidade aprovar o referido Plano de Trabalho, anexo a 88 
presente. 2.9) A Diretoria após tomar conhecimento do Protocolo n. 1470894, relativo ao 89 
Ofício n. 003/2-18-JWC-FCAD/UFGD da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA 90 
GRANDE DOURADOS que solicita que a coordenação da CEA – Câmara Especializada de 91 
Agronomia possa participar do ENFISA 2018 – Encontro de Fiscalização e Seminário sobre 92 
Agrotóxicos que acontecerá em Palmas – TO de 18 a 21 de junho de 2018 e assim solicita 93 
diárias e passagens áreas para o coordenador e coordenador adjunto da CEA, DECIDIU por 94 
unanimidade aprovar a participação de 2 (dois) Conselheiros, a serem indicados pela 95 
Câmara Especializada de Agronomia, no ENFISA 2018 – Encontro de Fiscalização e 96 



 

Seminário sobre Agrotóxicos que acontecerá em Palmas – TO de 18 a 21 de junho de 2018. 97 
2.10) A Diretoria após tomar conhecimento do Protocolo 1470255 de interesse da ORDEM 98 
DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL que por meio da 99 
Comissão Temporária OAB/MS nas eleições 2018 – Pela cidadania, contra a corrupção, 100 
convida o Crea-MS e solicita sejam indicados representantes para participar de reunião de 101 
trabalho em 15 de maio de 2018, às 14, no auditório da OAB/MS, DECIDIU por unanimidade 102 
indicar o 1º Vice-Presidente JORGE TADEU MASTELA E ALMEIDA, 1º Vice-Presidente e o 103 
1º Diretor Financeiro ARTHUR CHINZARIAN para representar o Crea-MS na referida 104 
reunião. 2.11) A Diretoria após tomar conhecimento do Protocolo n. 1470256, relativo ao 105 
Ofício n. 05/2018-WLEJ da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 106 
DO SUL – UFMS que solicita apoio por meio da concessão de 3 diárias de hotel para 107 
palestrantes do I Workshop de Engenharias/Gestão: os desafios da logística, DECIDIU por 108 
unanimidade aprovar a concessão de apoio na realização do I Workshop de 109 
Engenharias/Gestão: os desafios da logística no período de 24 a 26 de maio, por meio da 110 
disponibilização de 3 diárias, sendo uma por palestrante, no valor de R$ 224,20, e 111 
cumpridas às exigências contidas na Portaria 067/2017 e, em contrapartida a UFMS deverá 112 
ceder 05 (cinco) vagas ao Crea-MS, além da divulgação do Conselho como apoiador do 113 
evento. 2.12) A Diretoria considerando a necessidade de firmar convênio com entidades de 114 
classe para repasse financeiro com fundamento no parágrafo único do Artigo 36 da Lei 115 
5.194/66 que permite aos CREAs destinarem parte da renda líquida da arrecadação de 116 
multas em medidas que objetivem o aperfeiçoamento técnico e cultural dos profissionais 117 
registrados no Sistema Confea/Crea, considerando o Parecer 021/2016 emitido pelo 118 
Departamento Jurídico do CREA-MS que registra o entendimento de que os referidos 119 
convênios com entidades de classe devem seguir o rito da Lei 13.019/2014, através 120 
inicialmente do chamamento público, considerando a necessidade de definir o valor de 121 
aplicação, os objetivos e os prazos para a concessão dos recursos, considerando o 122 
orçamento do CREA-MS para o exercício de 2018, DECIDIU por unanimidade pela 123 
realização do Chamamento Público n. 001/2018 comprometendo o valor total de R$ 124 
60.000,00 (sessenta mil reais) para repasse financeiro às entidades de classe, com 125 
fundamento no parágrafo único do Artigo 36 da Lei 5.194/66, tendo por objetivo promover a 126 
divulgação das profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea por meio de eventos 127 
científicos culturais e tecnológicos; Promover o aperfeiçoamento das profissões abrangidas 128 
pelo Sistema Confea/Crea e fomentar a participação dos profissionais na formulação de 129 
políticas públicas que envolvam o exercício das profissões abrangidas pelo Sistema 130 
Confea/Crea, submetendo esta Decisão à homologação do Plenário. 03 – Informes. Senhor 131 
Presidente informa que em 4 de maio participou de reunião onde se discutiu as questões 132 
relacionadas aos valores de diárias no Sistema Confea/Crea levando-se em consideração a 133 
realização da Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia – SOEA em agosto. Nessa 134 
ocasião foi informado que deve ser realizado um estudo, nos moldes do efetuado pelo Crea-135 
GO - que foi acatado pelo Tribunal de Contas da União - respeitando a legislação, e assim 136 
será possível a alteração dos atuais valores de diárias, que podem variar entre R$ 530,00 e 137 
R$ 580,00. Em relação à participação na SOEA com recursos concedidos pela Mútua, o 138 
Presidente DIRSON diz estar encontrando dificuldades em razão de critério adotado pela 139 
Diretoria Executiva daquela entidade, que exige que todos os membros da Diretoria do Crea 140 
sejam associados e que estejam adimplentes. Em razão de o Crea-MS e de outros Creas 141 
não estarem adequados a essa regra, esteve conversando com o Diretor Presidente em 142 
Exercício da Mútua que se comprometeu a reavaliar em reunião da Diretoria, para que tal 143 
exigência seja apenas aplicada na nova gestão de diretores dos Creas. Em seguida 144 



 

comunica a necessidade de se alterar o regulamento do chamamento publico, cujo valor foi 145 
aprovado hoje, bem como da necessidade de que seja discutido questões relativas a acordo 146 
coletivo e alteração no valor do ticket alimentação dos empregados. A Diretoria em razão da 147 
necessidade de se discutir temas específicos, tais como regulamento para a chamada 148 
pública, acordo coletivo com os empregados, incluindo-se valor do ticket alimentação e 149 
avaliação de desempenho a serem apresentados pelo Senhor Presidente, DECIDIU pela 150 
realização de reunião extraordinária em 23 de maio de 2018, às 14 horas.Nada mais 151 
havendo a tratar o Senhor Presidente dá por encerrados os trabalhos. E, para constar, eu, 152 
GANEM JEAN TEBCHARANI 1º Diretor Administrativo, mandei lavrar a presente Ata que, 153 
lida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente, por mim e demais Diretores 154 
presentes.  155 
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