
Ata da 322ª Reunião Ordinária da Diretoria do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul, realizada em 14 de março 
de 2019. 
 

Às quatorze horas e trinta minutos (14h30) do dia quatorze (14) de março de dois mil e 1 
dezenove (2019), na Sede do Crea-MS sito na Rua Sebastião Taveira n. 272, nesta 2 
cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, reúne-se a Diretoria em sua 3 
tricentésima vigésima segunda (322ª) Reunião Ordinária, convocada nos termos 4 
regimentais, sob a Presidência do Engenheiro Agrônomo DIRSON ARTUR FREITAG. 5 
Presentes os Senhores Diretores: GANEM JEAN TECBCHARANI, 1º Vice-Presidente, 6 
JORGE LUIZ DA ROSA VARGAS, 2º Vice-Presidente, JULIO DA CAS NETTO, 1º Diretor 7 
Administrativo, DENILSON DE OLIVEIRA GUILHERME, 1º Diretor Financeiro e, 8 
MARCOS ANTONIO CAMACHO DA SILVA, 2º Diretor Financeiro. Ausência Justificada: 9 
MAURO ALVES CHAVES, 2º Diretor Administrativo. Havendo número legal, o Senhor 10 
Presidente dá início aos trabalhos. 01 - Ata. Leitura, Discussão e Aprovação. Não 11 
havendo manifestação são aprovadas as Atas da 321ª Reunião Ordinária e 70ª Reunião 12 
Extraordinária. 02 - Assuntos Diversos. 2.1) Processo n. C-3802/2019 – Crea-MS – 13 
Reformulação Orçamentária de 2019. A Diretoria após apreciar a proposta de 14 
Reformulação Orçamentária para o exercício de 2019 apresentada pelo Presidente e pelo 15 
1º Diretor Financeiro e, considerando que pelo Regimento Interno do Crea-MS, em seu 16 
artigo 104, inciso IV, compete à Diretoria, dentre outros propor diretrizes administrativas e 17 
supervisionar a gestão dos recursos materiais, humanos e financeiros do Crea-MS e, 18 
considerando ainda a competência da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, 19 
DECIDIU por unanimidade aprovar a Reformulação Orçamentária para o exercício de 20 
2019 no valor de R$ 1.543.858,94 (um milhão, quinhentos e quarenta e três mil e 21 
oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos) encaminhando-a para a 22 
Comissão de Orçamento e Tomada de Contas e posteriormente ao Plenário para 23 
aprovação. 2.2) Processo n. C-3803/2019 – Crea-MS - Prestação de Contas do exercício 24 
de 2018. A Diretoria após a apresentação pelo Contador Natanael Rodrigues da Cruz 25 
Junior da Prestação de Contas relativa ao exercício de 2018, com demonstração dos 26 
quadros de valores Orçados e Executados da Receita e Despesa e, considerando que 27 
pelo Regimento Interno do Crea-MS, em seu artigo 104, inciso IV, compete à Diretoria, 28 
dentre outros propor diretrizes administrativas e supervisionar a gestão dos recursos 29 
materiais, humanos e financeiros do Crea-MS e, considerando ainda a competência da 30 
Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, DECIDIU por unanimidade pelo 31 
encaminhamento da referida Prestação de Contas para análise e manifestação da 32 
Comissão de Orçamento e Tomada de Contas e posteriormente ao Plenário do Crea-MS 33 
para homologação. 2.3) Processo n. C-3796/2019 – Crea-MS - Prestação de Contas do 34 
mês de janeiro/2019. A Diretoria após a apresentação pelo Contador Natanael Rodrigues 35 
da Cruz Junior da Prestação de Contas relativa ao mês de janeiro do exercício de 2019, 36 
com demonstração dos quadros de valores da Receita e Despesa e considerando que 37 
pelo Regimento Interno do Crea-MS, em seu artigo 104, inciso IV, compete à Diretoria, 38 
dentre outros propor diretrizes administrativas e supervisionar a gestão dos recursos 39 
materiais, humanos e financeiros do Crea-MS e, considerando ainda a competência da 40 
Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, DECIDIU por unanimidade pelo 41 
encaminhamento da referida Prestação de Contas para análise e manifestação da 42 
Comissão de Orçamento e Tomada de Contas e posteriormente ao Plenário do Crea-MS 43 
para homologação. 2.4) Processo C-3797/2019 – Prestação de Contas do Convênio n. 44 
092/216-GDI/Confea, referente ao Programa de Estruturação Tecnológica de Sedes e 45 
Inspetorias – IID. A Diretoria após a apresentação da Prestação de Contas do Convênio 46 
n. 092/2016-GDI/Confea referente ao Programa de Estruturação Tecnológica de Sedes e 47 
Inspetorias – IID pela Gerente Administrativa Sandra Ribeiro da Silva Rodrigues, 48 
considerando que o Convênio foi cumprido integralmente, considerando os recursos 49 
recebidos no valor de R$ 162.993,63 (cento e sessenta e dois mil, novecentos e noventa 50 



 
e três reais e sessenta e três centavos) em fevereiro de 2017, considerando o 51 
Rendimento da aplicação no R$ 20.031,15 (vinte mil, trinta e um reais e quinze centavos), 52 
Considerando que o Crea-MS utilizou R$ 127.111,47 (cento e vinte e sete mil, cento e 53 
onze reais e quarenta e sete centavos), portanto deverá devolver ao Confea o valor de 54 
R$ 55.913,31 (cinquenta e cinco mil, novecentos e treze reais e trinta e um centavos) e, 55 
considerando que pelo Regimento Interno do Crea-MS, em seu artigo 104, inciso IV, 56 
compete à Diretoria, dentre outros propor diretrizes administrativas e supervisionar a 57 
gestão dos recursos materiais, humanos e financeiros do Crea-MS e, considerando ainda 58 
a competência da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, DECIDIU por 59 
unanimidade pela aprovação da referida prestação de contas, encaminhando-a para 60 
análise e manifestação da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas e 61 
posteriormente ao Plenário do Crea-MS para homologação. 2.5) Processo C-3798/2019 - 62 
Prestação de Contas do Convênio n. 079/2016-GDI/Confea, referente ao Programa de 63 
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades Finalísticas – Prodafin. A Diretoria 64 
após a apresentação pela Gerente Administrativa Sandra Ribeiro da Silva Rodrigues da 65 
Prestação de Contas do Convênio n. n. 079/2016-GDI/Confea, referente ao Programa de 66 
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Atividades Finalísticas - Prodafin, considerando 67 
que o Convênio foi cumprido integralmente, considerando os recursos recebidos no valor 68 
de R$ 348.959,21 (trezentos e quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e nove reais e 69 
vinte e um centavos) em fevereiro de 2017, considerando o Rendimento da aplicação no 70 
R$ 6.636,44 (seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e quanto centavos), 71 
Considerando que o Crea-MS utilizou R$ 224.506,84 (duzentos e vinte e quanto mil, 72 
quinhentos e seis reais e oitenta e quatro centavos), portanto deverá devolver ao Confea 73 
o valor de R$ 131.088,81 (cento e trinta e um mil, oitenta e oito reais e oitenta e um 74 
centavos) e, considerando que pelo Regimento Interno do Crea-MS, em seu artigo 104, 75 
inciso IV, compete à Diretoria, dentre outros propor diretrizes administrativas e 76 
supervisionar a gestão dos recursos materiais, humanos e financeiros do Crea-MS e, 77 
considerando ainda a competência da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, 78 
DECIDIU por unanimidade pela aprovação da referida prestação de contas, 79 
encaminhando-a para análise e manifestação da Comissão de Orçamento e Tomada de 80 
Contas e posteriormente ao Plenário do Crea-MS para homologação. 2.6) Processo C-81 
3799/2019 - Prestação de Contas do Convênio n. 036/2018-GDI/Confea, referente ao 82 
Programa de Desenvolvimento e Aprimoramento da Fiscalização – Prodafisc. A Diretoria 83 
após a apresentação da Prestação de Contas do Convênio n. n. 036/2018-GDI/Confea 84 
pela Gerente Administrativa Sandra Ribeiro da Silva Rodrigues, considerando que o 85 
Convênio foi cumprido integralmente, considerando os recursos recebidos no valor de R$ 86 
98.513,34 (noventa e oito mil, quinhentos e treze reais e trinta e quatro centavos) em 87 
outubro de 2018, considerando o Rendimento da aplicação no R$ 1.300,99 (mil e 88 
trezentos reais e noventa e nove centavos), Considerando que o Crea-MS utilizou R$ 89 
104.380,00 (cento e quatro mil, trezentos e oitenta reais), tendo que complementar o 90 
valor de 4.565,67 (quatro mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete 91 
centavos), portanto não há recurso para devolver ao Confea e, considerando que pelo 92 
Regimento Interno do Crea-MS, em seu artigo 104, inciso IV, compete à Diretoria, dentre 93 
outros propor diretrizes administrativas e supervisionar a gestão dos recursos materiais, 94 
humanos e financeiros do Crea-MS e, considerando ainda a competência da Comissão 95 
de Orçamento e Tomada de Contas, DECIDIU por unanimidade pela aprovação da 96 
referida prestação de contas, encaminhando-a para análise e manifestação da Comissão 97 
de Orçamento e Tomada de Contas e posteriormente ao Plenário do Crea-MS para 98 
homologação. 2.7) Processo C-3800/2019 - Prestação de Contas do Convênio n. 99 
013/2018-GDI/Confea, referente ao Programa de Representação Institucional para 100 
Participação em Reuniões do Calendário do Sistema Confea/Crea. A Diretoria após a 101 
apresentação pela Gerente Administrativa Sandra Ribeiro da Silva Rodrigues da 102 
Prestação de Contas do Convênio n. n. 036/2018-GDI/Confea, 013/2018-GDI/Confea, 103 



 
referente ao Programa de Representação Institucional para Participação em Reuniões do 104 
Calendário do Sistema Confea/Crea, considerando que o Convênio foi cumprido 105 
integralmente, considerando os recursos recebidos no valor de R$ 56.660,05 (cinquenta 106 
e seis mil, seiscentos e sessenta reais e cinco centavos) em junho de 2018, considerando 107 
o Rendimento da aplicação no R$ 2.401,52 (dois mil, quatrocentos e um reais e 108 
cinquenta e dois centavos), Considerando que o Crea-MS utilizou R$ 38.792,70 (trinta e 109 
oito mil e setecentos e noventa e dois reais e setenta centavos), portanto deverá devolver 110 
ao Confea o valor de R$ 20.269,47 (vinte mil, duzentos e sessenta e nove reais e 111 
quarenta e sete centavos) e, considerando que pelo Regimento Interno do Crea-MS, em 112 
seu artigo 104, inciso IV, compete à Diretoria, dentre outros propor diretrizes 113 
administrativas e supervisionar a gestão dos recursos materiais, humanos e financeiros 114 
do Crea-MS e, considerando ainda a competência da Comissão de Orçamento e Tomada 115 
de Contas, DECIDIU por unanimidade pela aprovação da referida prestação de contas, 116 
encaminhando-a para análise e manifestação da Comissão de Orçamento e Tomada de 117 
Contas e posteriormente ao Plenário do Crea-MS para homologação. 2.8) Decisão 118 
CEECAST/MS n. 5425/2018 – Plano de Trabalho da Câmara Especializada de 119 
Engenharia Civil, Agrimensura e Segurança do Trabalho, para o exercício de 2019. 2.9) 120 
Decisão CEEEM/MS n. 3070/2018 – Plano de Trabalho da Câmara Especializada de 121 
Engenharia Elétrica e Mecânica, para o exercício de 2019. 2.10) Decisão CEA/MS n. 122 
4183/2018 – Plano de Trabalho da Câmara Especializada de Agronomia, para o exercício 123 
de 2019. 2.11) Decisão CEEST/MS n. 0006/2019 – Plano de Trabalho da Câmara 124 
Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho, para o exercício de 2019. 2.12) 125 
C.I. n. 024/2019-CEP/MS - Plano de Trabalho da Comissão de Ética Profissional, para o 126 
exercício de 2019. A Diretoria considerando a necessidade de complementar as 127 
informações contidas nos Planos de Ação das Câmaras Especializadas e Comissão de 128 
Ética Profissional dos itens 2.8, 2.9, 2.10, 2011 e 2.12; DECIDIU pela realização de 129 
reunião extraordinária em 27 de março de 2019, às 14 horas, para tratar sobre o tema. 130 
2.13) Chamamento Público 001/2019. A Diretoria considerando a necessidade de firmar 131 
convênio com entidades de classe para repasse financeiro com fundamento no parágrafo 132 
único do Artigo 36 da Lei 5.194/66 que permite aos Creas destinarem parte da renda 133 
líquida da arrecadação de multas em medidas que objetivem o aperfeiçoamento técnico e 134 
cultural dos profissionais registrados  no Sistema Confea/Crea, considerando o Parecer 135 
021/2016 emitido pelo Departamento Jurídico do Crea-MS que registra o entendimento 136 
de que os referidos convênios com entidades de classe devem seguir o rito da Lei 137 
13.019/2014, através inicialmente do chamamento público, considerando a necessidade 138 
de definir o valor de aplicação, os objetivos e os prazos para a concessão dos recursos, 139 
considerando o orçamento do Crea-MS para o exercício de 2019, DECIDIU por 140 
unanimidade pela realização do Chamamento Público n. 001/2019 comprometendo o 141 
valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para repasse financeiro às entidades de 142 
classe, com fundamento no parágrafo único do Artigo 36 da Lei 5.194/66, tendo por 143 
objetivo promover a divulgação das profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea por 144 
meio de eventos científicos culturais e tecnológicos; Promover o aperfeiçoamento das 145 
profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea e fomentar a participação dos 146 
profissionais na formulação de políticas públicas que envolvam o exercício das profissões 147 
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, submetendo esta Decisão à homologação do 148 
Plenário. 2.14) A Diretoria após apreciar o Protocolo 1474344 de interesse da CON 149 
Treinamentos que solicita parceria na divulgação do conteúdo programático no site e 150 
redes sociais do Crea-MS e disparo de e-mails aos profissionais, referente ao VI 151 
Encontro de Obras Públicas, no período de 24 a 27 de setembro de 2019, em Brasília 152 
DF, e considerando a C.I. 016/2019-DRI do Departamento de Relações Institucionais, 153 
DECIDIU  por aprovar a parceria solicitada, qual seja, a divulgação do conteúdo 154 
programático no site e redes sociais do Crea-MS e disparo de e-mails aos profissionais, 155 
referente ao VI Encontro de Obras Públicas, no período de 24 a 27 de setembro de 2019, 156 



 
em Brasília DF, solicitando a concessão de 1 (uma) bolsa de 100% (cem por cento) de 157 
desconto para o referido Encontro. 2.15) A Diretoria após apreciar o Protocolo 1474276 158 
de interesse da Visão Educacional Treinamentos que solicita parceria de divulgação no 159 
site e redes sociais do Crea-MS dos cursos oferecidos em Campo Grande, sendo: 1- 160 
Incorporação de Edifícios, de 14 a 17 de março de 2019; 2- Planejamento Comercial e de 161 
Marketing para Lançamentos Imobiliários, de 11 a 12 de abril de 2019; 3- Orçamento de 162 
Obras e Calculo de BDI de Obras Públicas e Privadas, de 12 a 13 de abril de 2019; 4- 163 
Imersão em Viabilidade de Empreendimentos Residenciais - Verticais e Horizontais, de 164 
22 a 24 de maio de 2019; 5- Inteligência Comercial e Vendas para Gestores Imobiliários 165 
e, oferece em contrapartida desconto de 10% aos profissionais registrados no Crea-MS; 166 
1 cortesia para o Conselho a cada10 inscrições ou 2 bolsas de estudo de 50% para 167 
sorteio entre os inscritos ou ainda 1 inscrição com 10% de desconto feita através da 168 
instituição, e considerando a C.I. 017/2019-DRI do Departamento de Relações 169 
Institucionais, DECIDIU por aprovar a parceria solicitada, qual seja, a divulgação dos 170 
cursos: 1- Incorporação de Edifícios, de 14 a 17 de março de 2019; 2- Planejamento 171 
Comercial e de Marketing para Lançamentos Imobiliários, de 11 a 12 de abril de 2019; 3- 172 
Orçamento de Obras e Calculo de BDI de Obras Públicas e Privadas, de 12 a 13 de abril 173 
de 2019; 4- Imersão em Viabilidade de Empreendimentos Residenciais - Verticais e 174 
Horizontais, de 22 a 24 de maio de 2019; 5- Inteligência Comercial e Vendas para 175 
Gestores Imobiliários, nas mídias do Conselho, solicitando em contrapartida a concessão 176 
de 2 (duas) bolsas de 50% (cinquenta por cento) de desconto nos cursos oferecidos. 177 
2.16) A Diretoria após apreciar o Protocolo 1474781 de interesse do IBAPE Nacional que 178 
solicita apoio institucional, através de divulgação no site e redes sociais do Crea-MS, 179 
para a realização do XX Congresso Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, no 180 
período de 21 a 25 de outubro de 2019, no Fiesta Hotel Bahia em Salvador-BA, 181 
oferecendo em contrapartida a divulgação da logomarca do Conselho como apoiador 182 
institucional, desconto de 50% na inscrição do Presidente, sendo este desconto de 183 
caráter individual e intransferível, e considerando a C.I. 019/2019-DRI do Departamento 184 
de Relações Institucionais, DECIDIU por aprovar a concessão do apoio institucional 185 
solicitado, qual seja, a divulgação do XX Congresso Brasileiro de Avaliações e Perícias 186 
de Engenharia, a ser realizado no período de 21 a 25 de outubro de 2019, em Salvador-187 
BA, nas mídias do Conselho, solicitando em contrapartida a concessão de 2 (duas) 188 
bolsas de 50% (cinquenta por cento) de desconto para sorteio entre profissionais 189 
registrados no Crea-MS. 2.17) A Diretoria após apreciar o Protocolo 1474734 de 190 
interesse da Faculdade Unigran Capital que solicita a formalização de convênio para a 191 
concessão de descontos nos valores das mensalidades dos cursos de graduação e pós-192 
graduação presenciais e à distância, aos funcionários e seus dependentes legais, 193 
profissionais registrados e seus dependentes legais, e considerando a C.I. 020/2019-DRI 194 
do Departamento de Relações Institucionais, DECIDIU por aprovar a formalização de 195 
convênio contemplando apenas os cursos presenciais de graduação e de pós-graduação. 196 
2.18) A Diretoria após apreciar o Protocolo 1474759 de interesse da IAGRO - Agência 197 
Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal que solicita parceria, através da 198 
disponibilização do Auditório Eng. Agr. Arnaldo Estevão de Figueiredo, para a realização 199 
do Curso de Certificação Fitossanitária de Origem - FCO, no período de 24 e 25 de abril 200 
de 2019, e considerando a C.I. 021/2019-DRI do Departamento de Relações 201 
Institucionais, DECIDIU por aprovar a cedência do Auditório Eng. Agr. Arnaldo Estevão 202 
de Figueiredo para a realização do Curso de Certificação Fitossanitária de Origem - FCO, 203 
no período de 24 e 25 de abril de 2019. 03 - Informes. A pedido do Senhor Presidente a 204 
Supervisora do Setor Financeiro e Contábil, Renata Terra, do Departamento 205 
Administrativo do Departamento Administrativo dá conhecimento da atual situação 206 
financeira do Conselho compreendendo os meses de janeiro a fevereiro e ainda, por 207 
meio de comparativos entre o exercício de 2018 e 2019, relativos às receitas e despesas, 208 
conforme já encaminhado via e-mail aos Diretores. O 1º Vice-Presidente fez uso da 209 



 
palavra livre para ressaltar a importância de realização de Treinamento da Fiscalização e 210 
que este treinamento seja efetuado por analista especialista do Confea, indagando 211 
também sobre a necessidade de levantamento de custos, o Presidente sugeriu o 212 
Assessor Técnico da CNCE - Coordenadoria Nacional das Comissões de Ética e 213 
informou que o treinamento já está previsto no Plano de Ação do DFI - Departamento de 214 
Fiscalização. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente dá por encerrados os 215 
trabalhos. E, para constar, eu, JULIO DA CAS NETTO, 1º Diretor Administrativo, mandei 216 
lavrar a presente Ata que, lida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente, por mim 217 
e demais Diretores presentes.  218 
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