
Ata da 325ª Reunião Ordinária da Diretoria do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul, realizada em 5 de junho de 
2019. 
 

Às quatorze horas e treze minutos (14h13) do dia cinco (5) de junho 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 quinta (325ª) Reunião Ordinária, convocada nos termos 4 
regimentais, sob a Presidência do Engenheiro Agrônomo DIRSON ARTUR FREITAG. 5 
Presentes os Senhores Diretores: JORGE LUIZ DA ROSA VARGAS, 2º Vice-Presidente, 6 
JULIO DA CAS NETTO, 1º Diretor Administrativo, MAURO ALVES CHAVES, 2º Diretor 7 
Administrativo, DENILSON DE OLIVEIRA GUILHERME, 1º Diretor Financeiro e MARCOS 8 
ANTONIO CAMACHO DA SILVA, 2º Diretor Financeiro. Ausência Justificada: GANEM 9 
JEAN TECBCHARANI, 1º Vice-Presidente e, JULIO DA CAS NETTO, 1º Diretor 10 
Administrativo. I - Verificação de quórum: Havendo número legal, o Senhor Presidente 11 
dá início aos trabalhos. II – Ata: Leitura, Discussão e Aprovação. Não havendo 12 
manifestação é aprovada a Ata da 324ª Reunião Ordinária. III - Leitura de extrato de 13 
correspondência recebidas e expedidas: Não houve. IV – Comunicados. IV.a) 14 
Situação financeira: A pedido do Senhor Presidente a Supervisora do Setor Financeiro e 15 
Contábil Renata Terra, do Departamento Administrativo dá conhecimento da atual 16 
situação financeira do Conselho compreendendo os meses de janeiro a abril e ainda, por 17 
meio de comparativos entre os exercícios de 2017, 2018 e 2019, relativos às anuidades. 18 
IV.b) Obra de Ampliação do Edifício Sede do Crea-MS: Também a pedido do Senhor 19 
Presidente a Supervisora de Contratos e Compras Dayane Lucas, do Departamento 20 
Administrativo dá conhecimento da atual situação da obra de ampliação, bem como 21 
elenca os requisitos do processo licitatório para contratação de empresa especializada na 22 
execução da obra. V – Ordem do dia. V.a) Processo n. C-3819/2019 - Crea-MS - 23 
Prestação de Contas do mês de abril de 2019. A Diretoria após a apresentação, pelo 24 
Contador Natanael Rodrigues da Cruz Junior, da Prestação de Contas relativa ao mês de 25 
abril do exercício de 2019, com demonstração dos quadros de valores da Receita e 26 
Despesa e, considerando que pelo Regimento Interno do Crea-MS, em seu artigo 104, 27 
inciso IV, compete à Diretoria, dentre outros propor diretrizes administrativas e 28 
supervisionar a gestão dos recursos materiais, humanos e financeiros do Crea-MS, 29 
considerando ainda a competência da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, 30 
DECIDIU por unanimidade pela aprovação da referida prestação de contas e pelo seu 31 
encaminhamento para análise e manifestação da Comissão de Orçamento e Tomada de 32 
Contas e posteriormente ao Plenário do Crea-MS para homologação. V.b) A Diretoria 33 
após apreciar a Decisão CEECA/MS n. 1599/2019 que solicita 3 (três) vagas a mais. 34 
Sendo duas para Conselheiros e uma para o representante da ABENC, totalizando 9 35 
(nove) vagas para participação no 25º CBENC – Congresso Brasileiro de Engenheiros 36 
Civis, DELIBEROU por devolver à CEECA – Câmara Especializada de Engenharia Civil e 37 
Agrimensura para nova manifestação à luz da Decisão Plenária PL 189/2019, que 38 
aprovou os Planos de Trabalho e além de alocar os recursos para Reuniões Ordinárias e 39 
Extraordinárias e eventos de interesse geral de cada modalidade, contemplam também a 40 
participação em cursos da área de atuação dos Conselheiros. V.c) A Diretoria após 41 
apreciar a Decisão CEEEM/MS n. 1015/2019 da Câmara Especializada de Engenharia 42 
Elétrica e Mecânica que propõe viabilizar a participação de um representante da 43 
fiscalização do Crea-MS em evento que será realizado durante a 3ª Reunião Ordinária da 44 
CCEEI – Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial, no período 45 
de 3 a 5 de julho de 2019, em Florianópolis-SC, DECIDIU por unanimidade pelo 46 
indeferimento da solicitação, considerando que de acordo com o Regimento Interno deste 47 
Crea-MS é competência das Câmaras Especializadas elaborar as normas para a 48 
fiscalização das respectivas modalidades profissionais, a partir de projeto elaborado pela 49 
área de fiscalização do Crea-MS; e elaborar e supervisionar o seu plano de fiscalização. 50 



 
V.d) A Diretoria após apreciar Deliberação CRT-Crea-MS 006/2019 da Comissão de 51 
Renovação do Terço que solicita reunião extraordinária para 28 de junho de 2019 e, 52 
considerando que para essa data está agendado o evento Conexão Crea com a 53 
participação de todos os empregados, DECIDIU por unanimidade pela aprovação da 54 
solicitação de reunião extraordinária, sugerindo a escolha de nova data e submetendo a 55 
presente decisão à homologação do Plenário. V.e) A Diretoria após apreciar a Proposta 56 
da Presidência n. 004/2019 de conceder aumento no valor do vale alimentação e 57 
extinguir o desconto do benefício alimentação e, considerando que o valor do vale 58 
alimentação desde junho de 2018 é de R$ 590,00, conforme Decisão da Diretoria 59 
061/2018 D/MS, 23 de maio de 2018; considerando que o preço da cesta básica 60 
acumulou alta de 7,96% conforme Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos feita 61 
pelo Dieese que levou em conta os valores praticados entre janeiro de 2018 a janeiro de 62 
2019; considerando que a despesa total do vale alimentação no exercício de 2018 foi de 63 
R$ 700.557,93 (setecentos mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e três 64 
centavos) e, a dotação orçamentária para o exercício de 2019 é de R$ 840.000,00 65 
(oitocentos e quarenta mil reais); considerando o disposto no art. 457 da CLT que prevê 66 
expressamente como não possível de incorporação os valores pagos a título de auxilio 67 
alimentação, conforme orientação do Escritório de Advocacia Zampieri & Lufti que presta 68 
serviços na área trabalhista a este Conselho, DECIDIU por unanimidade aprovar: a) a 69 
alteração no valor do vale alimentação para R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais) a 70 
ser concedido aos empregados a partir de 15 de junho de 2019; b) a extinção do 71 
desconto de R$ 16,00 (dezesseis reais) do benefício alimentação efetuado em folha de 72 
pagamento em razão da nova regulamentação trabalhista. V.f) A Diretoria após apreciar 73 
o Protocolo 1475827 de interesse do Engenheiro Júlio César de Oliveira da Silva que 74 
solicita a cedência do Auditório Eng. Agr. Arnaldo Estevão de Figueiredo para a 75 
realização do Workshop sobre o Curso de Gerenciamento de Obras, em 11 de junho de 76 
2019, e considerando a C.I. 061/2019-DRI do Departamento de Relações Institucionais, 77 
DECIDIU por unanimidade aprovar a cedência do Auditório Eng. Agr. Arnaldo Estevão de 78 
Figueiredo para a realização do Workshop sobre o Curso de Gerenciamento de Obras, 79 
em 11 de junho de 2019, e em contrapartida o Eng. Júlio César deverá ceder de 2 (duas) 80 
vagas quando da realização do Curso de Gerenciamento de Obras. Nada mais havendo 81 
a tratar o Senhor Presidente dá por encerrados os trabalhos. E, para constar, eu, JULIO 82 
DA CAS NETTO, 1º Diretor Administrativo, mandei lavrar a presente Ata que, lida e 83 
aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente, por mim e demais Diretores presentes.  84 
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