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1. ABERTURA. Verificação do Quorum e Justificativas de Ausências de Conselheiros.  
1.1 – Ausências Justificadas; 

1.2 - Justificativas de Ausências de Conselheiros(as): 
 

2.  ATA. Leitura e aprovação da Ata anterior. 

ATA da 5ª Reunião Ordinária da Comissão de Legislação Profissional-CLP, realizada no dia 06 de 

Setembro de 2019. 
 

3. EXPEDIENTE 

3.1 - ORDEM DO DIA.  

3.2 – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS PARA PROVIDÊNCIAS:  
 

001P – Deliberação CLP-MS n. 007/2019 de 07/06/2019 ref. (Deliberação CLP-MS nº: 002-2019 de 

10/05/2019-Ref.: CI 065/2018-DAR de 19/12/2018), que DELIBEROU por aprovar a Proposta 
oriunda da reunião dos Gerentes do Crea-MS de 18/12/2018, solicitando 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 Ato Normativo n. 6, de 29/06/2012 do Crea-MS. DELIBEROU 
ainda, para que seja solicitado um parecer do DJU, no sentido de esclarecer qual a interpretação 
correta, do ponto de vista jurídico do que dispõe os itens II e III do Ato Normativo n. 6, de 29/06/2012 
do Crea-MS, em relação a concessão de descontos pelo critério de tempo de registro no Crea e/ou 
no Sistema Confea/Crea’s, fazendo as seguintes interrogações: 1) São 35 anos de registro, sendo 
obrigado ao Profissional estar em dia com suas anuidades perante o Crea-MS ou apenas contagem 
de tempo de registro, independentemente de sua situação de adimplência ou não com o Conselho?. 
Obs.:(Aguardando manifestação da Câmara Especializada CEEEM e o Parecer do DJU do Crea-
MS).   

 

002P – Decisão Plenária PL/MS n. 471/2019 de 16/08/2019 – Ementa: Aprova homenagem aos 

Profissionais contemplados(as) com desconto de 90% no valor da anuidade do Crea-MS, para 

estabelecer os critérios e procedimentos para ser realizado as homenagens.(Enviada pelo 
Gerente do DAT, para providências). 

 
 

003P –   Protocolo nº: 1.476.828 de 13/08/2019 - Mensagem Eletrônica nº: 017/2019-GCI enviada pela 

Eng. Industrial Químiva WANESSA ALMEIDA-Gerente de Conhecimento Institucional-GCI do 

Confea-Ref.: Processo SEI nº: CF-08209/2019-Encaminha para manifestação o Anteprojeto 

de Resolução nº: 03/2019 que “Dispõe sobre o registro de pessoa jurídicas nos Crea’s e dá 

outras providências.”  

 

4. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS PARA CONHECIMENTO.  
 

001C –  Decisão CEEEM/MS nº: 1746/2019 de 16/08/2019 - DECIDIU que está de acordo com o teor contido 

na Deliberação CLP-MS n. 007/2019 de 07/06/2019 ref. (Deliberação CLP-MS nº: 002-2019 de 

10/05/2019-Ref.: CI 065/2018-DAR de 19/12/2018), que DELIBEROU por aprovar a Proposta 
oriunda da reunião dos Gerentes do Crea-MS de 18/12/2018, solicitando 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 Ato Normativo n. 6, de 29/06/2012 do Crea-MS. 

 

 

5. ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL.  
 

6. PALAVRA LIVRE.  


