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DECISÃO PLENÁRIA (PL/MS) 

 

Sessão 
: √  Ordinária Nº: 394 

: O  Extraordinária Nº:  

Decisão Plenária : PL/MS n. 145/2016 

Referência : 
Proposta de Conselheiro 

Interessado : 
CÂMARA ESPECALIZADA DE AGRONOMIA - CEA 

 

 
EMENTA: Dispõe sobre valorização profissional. 

 

 

DECISÃO 
 

O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso 

do Sul, CREA-MS, após apreciação da proposta apresentada pela Câmara Especializada de Agronomia, 

com o seguinte teor: “Considerando as reclamações constantes que as entidades de classe recebem 

dos profissionais do Sistema Confea/Crea, diante do tratamento ostensivo e procedimentos 

totalmente equivocados que têm recebido em alguns órgãos públicos; considerando as constantes 

dúvidas de procedimentos internos existentes nos órgãos públicos, sobre concessão de vistas e 

fotocópias de processos administrativos; considerando que todo processo administrativo que 

contiver documento técnico elaborado por profissional, com a devida Anotação de 

Responsabilidade Técnica assinada pelo contratante e contratado, é de livre acesso para obtenção 

de vistas e fotocópias do Profissional, face que a ART valida um contrato de trabalho escrito ou 

verbal, conforme a lei 6.496/77, e o profissional passa a ser parte interessada na condução do 

respectivo processo; considerando que o artigo 22 da Lei n. 5.194/66 confere amplo poder de 

acompanhar a execução de projetos pelos seus autores; considerando o papel de essencialidade dos 

profissionais do Sistema Confea/Crea ao desenvolvimento econômico sustentável manifestada na 

Lei n. 5.194/66; considerando a nobre função deste Conselho de Classe e a necessidade de resgatar 

a respeitabilidade perante a sociedade e, principalmente, perante os profissionais que congrega; 

Propomos: 1). A inserção de campo no novo modelo da ART do CREA/MS que conste que o 

presente documento tem validade, para os mesmos efeitos, como Procuração do Contratante ao 

Profissional para obter vistas e fotocópias em processos administrativos cuja ART for peça 

integrante. 2). Elaboração de Normativo do CREA-MS conferindo poderes aos profissionais para 

atestar informações, bem como fotocópias de documentos fornecidos, sem necessidade de 

autenticação em cartório ou reconhecimento de firma de suas assinaturas. 3). Divulgar o novo 

modelo da ART, no que diz respeito à sua equiparação à documento de Procuração (item 1), bem 

como o Normativo elaborado (item 2), quando estes forem devidamente aprovados, juntamente com 

texto orientativo quanto aos direitos dos profissionais do Sistema Confea/Crea junto aos órgãos 

públicos que tramitam ou aprovam projetos em que os profissionais do Sistema Confea/Crea são 

responsáveis técnicos. Que o tratamento desses profissionais nos órgãos públicos, assim como de 

qualquer cidadão brasileiro, deve ser do mais elevado nível, e, em qualquer hipótese, ser 

parametrizado em casos pontuais de profissionais ou cidadãos que eventualmente agiram em 

discordância legal, por não ser expressão da conduta padrão dos profissionais da Engenharia e 

Agronomia. Que não há necessidade de exigência de assinatura pelos profissionais de qualquer 

declaração a respeito da conduta diante de informações colhidas sobre processos em órgãos 

públicos, seja pela responsabilidade profissional que já estão sujeitos, seja pelo amparo legal da lei 

de transparência e do acesso à informação, tudo em conformidade com a Constituição Federal 

Brasileira. Por fim, o texto orientativo deve observar que os profissionais obedecem a um Código de 

Ética Profissional e já existem meios para punir àqueles que não o cumprir; e que tal competência é 
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exclusiva do CREA e deve ser formalizada nos termos da sua resolução específica.”, DECIDIU, por 

unanimidade, aprovar na íntegra a proposta apresentada pela Câmara Especializada de Agronomia, 

adenda a presente decisão. Presidiu a sessão o Senhor Presidente Engenheiro Agrônomo DIRSON 

ARTUR FREITAG. Votaram favoravelmente os Senhores (as) Conselheiros (as) ANTONIO 

DACAL JUNIOR, ARTHUR CHINZARIAN, BRUNO ANDRADE TOMASINI, DOMINGOS 

SAHIB NETO, ELIZABETH SPENGLER COX DE MOURA LEITE, EDUARDO XAVIER 

NASCIMENTO, EDSON ALVES DELGADO, GETÚLIO NEVES DA COSTA DIAS, JÂNIO 

FAGUNDES BORGES, JOSÉ ANTONIO MAIOR BONO, JOSÉ ANTONIO CANUTO DOS 

SANTOS, JOSÉ CARLOS RIBAS, JORGE WILSON CORTEZ, JULIANA DE MENDONÇA 

CASADEI, JUAREZ CASSER DA CUNHA CLEMENTE, LINCOLN DE ANDRADE PIZZATO, 

LUIZ RENATO PEIXOTO CAVALHEIRO, LEONARDO LIMBERGER, MARIA DA GLÓRIA 

VIEIRA LORENZZETTI, MARLON TONY BRANDT, MATEUS LUIZ SECRETTI, MARCELO 

AUGUSTO DE SOUZA BEXIGA, MARISA INÁCIO DA SILVA, SINVAL VICENZI, SIDENEI 

AMBRÓSIO TAMBOSI, VALTER ALMEIDA DA SILVA, VINÍCIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO, 

VINICIUS BATTISTELLI LEMOS, WILLIAN DE ARAÚJO ROSA. *.*.*.*.*.**.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Campo Grande, 6 de abril de 2016 

 

 

 

 
 

ENG. AGR. DIRSON ARTUR FREITAG 
PRESIDENTE 
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