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Assunto : 
001P-CI 065/2018-DAR – 19/12/2018. Conforme deliberação em reunião dos 
Gerentes no dia 18/12/2018, solicitamos alteração no Ato Normativo n. 6, de 
29/06/2012, para que o desconto de 90%(noventa por cento) no valor da anuidade 
nos casos dos itens II e III seja de forma automática, sem a necessidade de 
requerimento protocolado perante o Crea-MS, até no máximo a data de 31 de 
janeiro do exercício a que se refere o pedido, conforme determinado no art. 3 do 
referido Ato. A referida solicitação se faz necessária para que a partir do ano de 
2019 o Departamento de Atendimento e Registro faça a verificação do tempo de 
registro dos profissionais registrados no Crea-MS, e conceda de forma automática 
o desconto no pagamento da anuidade, aos profissionais que possuem o direito ao 
desconto.    

Interessado : 

 

DAT – Departamento de Assessorias Técnicas do Crea-MS 

 

  A Comissão de Legislação Profissional-CLP do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia do Estado do Mato Grosso do Sul–CREA-MS, reunida em 

Campo Grande-MS no dia 10/05/2019, na Sede deste Conselho, após apreciar o 

assunto em epígrafe, DELIBEROU por transferir o assunto para apreciação na próxima 

Reunião da CLP prevista para ser realizada às 9h00”min do dia 07 de junho de 

2019(sexta-feira).  Coordenou a Reunião, o Conselheiro do CREA-MS Engenheiro 

Agrônomo LUIS RENATO PEIXOTO CAVALHEIRO. Votou favoravelmente o Conselheiro 

Regional do CREA-MS, Engenheiro Civil DOMINGOS SAHIB NETO. 
 

     Campo Grande-MS, 10 de maio de 2019. 
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