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I - Verificação do quórum.  

 
 
II – Execução do Hino Nacional.  

 
 

III – Execução do Hino do Estado de Mato Grosso do Sul.  
 
 

IV – Discussão e Aprovação das Atas das Sessões Plenárias Ordinárias n. 432 
6/9/2019.  

 
 

V – Leitura de Extrato de correspondências recebidas e expedidas.  
 
 

VI – Comunicados 
a) Exposição: 

a.1 Do Presidente 
a.2 Da Diretoria 
a.3 Da Diretoria Regional da Mútua 

a.4 Do Conselheiro Federal 
a.5.De Conselheiros – (ausências justificadas e outros) 

 
 
VII – Ordem do dia  

a) Assuntos de interesse geral: 
 

b) Solicitação de Excepcionalidade, manifestação das Câmaras: 
 
c) Relato de processos: 

c.1) Aprovados “ Ad Referendum” do Plenário pelo Presidente; 
c.2) de Conselheiros; 

c.2.1 – Solicitação de vistas 
c.2.2 – Incumbidos de atender solicitação do Plenário 
c.2.3 - Relato de Processos: Auto de Infração 

c.3) Comissões; 
c.3.1 – Comissão de Orçamento e Tomada de Contas – COTC 

 
 

VIII – Proposta do Presidente e/ou da Diretoria.  
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V – Leitura de Extrato de correspondências recebidas e expedidas.  

a) Correspondências Conhecimento;  
 

001C MENSAGEM ELETRÔNICA – CONFEA -  PROTOCOLO N. 1477087/19. 

Encaminha PL-1504/2019, que trata de responsabilidade técnica para 
Parques Eólicos. 

CEA-CEEEM-CEEST-CEECA-PLENÁRIO 
 

002C MENSAGEM ELETRÔNICA – GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CONFEA 

- PROTOCOLO N. 1477090/19.  
Encaminha Ofício Circular n. 72/2019-CONFEA, sobre Acórdão n. 

1925/2019-TCU Plenário que dispõe sobre a Fiscalização de Orientação 
Centralizada – FOC, concebida com o objetivo de avaliar, em âmbito 

nacional, a regularidade das despesas e outros aspectos da gestão dos 
Conselhos de Fiscalização Profissional.  
CEA-CEEEM-CEEST-CEECA-PLENÁRIO 

 
003C MENSAGEM ELETRÔNICA – COLÉGIO DE PRESIDENTES – CONFEA -  

PROTOCOLO N. 1477092/19.  
Encaminha Deliberação n. 1106/2019-CEEP, referente à Proposta CP n. 
23/2019, que trata de procedimentos para a implantação da PL-

0337/2019.  
CEA-CEEEM-CEEST-CEECA-PLENÁRIO 

 
004C MENSAGEM ELETRÔNICA – CONFEA - PROTOCOLO N. 1477093/19. 

Encaminha PL-1394/2019, que aprovou Goiânia como sede da próxima 

SOEA, conforme solicitado pelo Colégio de Presidentes na Proposta 
32/2019.  

CEA-CEEEM-CEEST-CEECA-PLENÁRIO 
 

005C MENSAGEM ELETRÔNICA – CONFEA - PROTOCOLO N. 1477094/19. 

Encaminha Deliberação n. 1107/2019-CEEP, referente à Proposta 51/2018 
do Colégio de Presidentes, que trata de critérios para a concessão de 

baixa de registro de empresa no âmbito do Crea.  
CEA-CEEEM-CEEST-CEECA-PLENÁRIO 
 

006C MENSAGEM ELETRÔNICA – CONFEA - PROTOCOLO N. 1477334/19. 
Encaminha Deliberação CONP n. 149/2019, manifestação sobre Projeto de 

Resolução que revoga normativos caducos.  
CEA-CEEEM-CEEST-CEECA-PLENÁRIO 
 

007C OFÍCIO N. 2760/2019 – CONFEA - PROTOCOLO N. 1477404/19. 
Restituí o processo que trata de indicação do Eng. Civil Gilson Arimura 

Arima para a inscrição no Livro do Mérito do Sistema Confea/Crea, em 
2019, a qual foi acatada pelo Plenário daquele Federal, mediante a 
Decisão PL-0786/2019.  

CM-CEA-CEEEM-CEEST-CEECA-PLENÁRIO 
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008C OFÍCIO N. 2812/2019 – CONFEA - PROTOCOLO N. 1477405/19. 
Restituí o processo que trata de indicação deste Regional para a Medalha 
do Mérito do Sistema Confea/Crea, em 2019, que não foi acatada pela 

Comissão do Mérito daquele Federal tendo em vista que não atendia ao 
disposto no parágrafo único do art. 3º da Resolução n. 1.085, de 2016.  

CM-CEA-CEEEM-CEEST-CEECA-PLENÁRIO 
 

009C DELIBERAÇÃO N. 015/2019 - CLP. 

Deliberou para que seja realizado nas Plenárias dos meses de julho de 
cada ano, e aneiro do ano subsequente, a homenagem por Grupos de 

Profissionais de todas as áreas vinculadas ao Sistema 
Confea/Crea’s/Mútua, em condições de serem contemplados(as) com o 

desconto de 90% no valor da anuidade do Crea-MS, nos termos do Ato 
Normativo que rege a matéria, reunindo todos os profissionais do período 
de janeiro à junho de cada ano e, homenagenado-os na Plenária de julho, 

bem como reunindo todos os profissionais do período julho à dezembro de 
cada ano e, homenageando-os na Plenária de Janeiro do ano subsequente 

e assim sucessivamente para todos os anos, por tempo indeterminado, 
mediante a entrega de um Certificado à todos(as), pelos seus relevantes 
serviços prestados ao Sistema Confea/Crea/Mútua, à Sociedade e ao País, 

nas suas respectivas áreas do saber, atuações e formações. 
PLENÁRIO 

 
010C DECISÃO N. 2710/2019 - CEA 

Aprova o relatório de atividades da Câmara Especializada de Agronomia, 

referente ao mês de junho de 2019. 
PLENÁRIO 

 
011C DECISÃO N. 2711/2019 - CEA 

Aprova o relatório de atividades da Câmara Especializada de Agronomia, 

referente ao mês de julho de 2019. 
PLENÁRIO 

 
012C 010C – PROTOCOLO N. 1477471/19 – OFÍCIO CIRCULAR N. 

73/2019 – CONFEA. 

Encaminha cópia da Decisão n. PL-1471/2019, que informa aos Regionais 
quanto à Proposta n. 22/2018-CCEEQ, que trata de realização de 

palestras ou treinamento de fiscalização por modalidade em nível regional 
e nacional.  
CEA-CEEEM-CEEST-CEECA-PLENÁRIO 

 
013C PROTOCOLO N. 1477414/19 – MENSAGEM ELETRÔNICA – 

ENG.AGR. ARI GERALDO NEUMANN – PRESIDENTE DO CREA-SC. 
Informa que o Advogado e Engenheiro Eletricista CLAUDE PASTEUR DE 
ANDRADE FARIA, está colocando à disposição de todos os Conselheiros, 

Isnpetores de Creas e profissionais, bem como dos empregados do 
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Sistema, gratuitamente e em forma digital (PDF), um trabalho 

monográfico que elaborou com o título FUNDAMENTOS DE ÉTICA 
PROFISSIONAL – para estudantes e profissionais do Sistema 
Confea/Crea.  

CEEP-CEA-CEEEM-CEEST-CEECA-PLENÁRIO 
 

 
 
 

b) Correspondências Expedidas;  
 

001E OF. N. 140/2019-DAT - (ANTONIO HENRIQUE BOTELHO LIMA - 
Presidente do ANDAV ) 

Considerando legislação vigente, decidiu por informar que a Câmara 
Especializada de Agronomia decidiu o que segue: 1 - Fixar o prazo de início da 
transmissão pelos profissionais ou estabelecimentos que comercializam produtos 
agrotóxicos de receitas agronômicas emitidas através de softwares de terceiros para 
o dia 30 (trinta ) de setembro de 2019; 2 – Fixar o prazo de início de recebimento por 
parte do Crea-MS das receitas agronômicas emitidas através de softwares de 
terceiros por profissionais ou estabelecimentos que comercializam produtos 
agrotóxicos para 30 (trinta ) de setembro de 2019; 3 – Solicitar ao Departamento de 
Tecnologia da Informação do Crea-MS para, na medida do possível dar suporte 
técnico e prestar esclarecimentos as empresas em fase adequação de seus 
sistemas; 4 - Encaminhar esta decisão para a Agência Estadual de Defesa Sanitária 
Animal e Vegetal do Estado de Mato Grosso do Sul - IAGRO e para a Associação 
Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários – ANDAV. 

 
002E OF. N. 141/2019-DAT - (Engenheiro Civil JOEL KRÜGER - 

Presidente do CONFEA) 
Encaminha para apreciação e pronunciamento, o Processo C – 3831/2019 

– Prestação de Contas do mês de julho de 2019, acompanhado da Decisão 
PL/MS n. 504/2019, aprovada por ocasião da Sessão Plenária Ordinária n. 
432, na data de 6/9/2019. 

 
003E OF. N. 142/2019-DAT - (NXS ENGENHARIA ) 

Em atenção ao expediente protocolizado neste Conselho, sob o nº 
1477238 em 30/8/2019, presta esclarecimentos acerca de atestado de 
capacidade técnica registrado com restrição de atividades. 

 
004E OF. N. 143/2019-DAT - (Tecnóloga Gestão Ambiental JACQUELINE 

PIRES DE REZENDE ALVES  ) 
Em atenção ao expediente protocolizado neste Conselho, sob o nº 
1477288 em 05/09/2019, e considerando que a requerente é detentora 

também do título de Técnica em Meio Ambiente, informa que seu registro, 
foi encaminhado ao Conselho dos Técnicos Industriais, em razão do 

disposto na Lei n. 13.639/2018, que criou o Conselho Federal 

dos Técnicos Industriais e Agrícolas e os respectivos conselhos regionais. 
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005E OF. N. 144/2019-DAT - (Engenheira Civil MARIA RITHA LACERDA 

DE OLIVEIRA ) 
Em atenção ao expediente protocolizado neste Conselho, sob o nº 
1477381 em 10/9/2019, informa que a requerente possui atribuições 

superiores aos do Técnico em Edificações, inclusive para suprir as 
exigências constantes do Edital encaminhado, no entanto, cabe à 9ª 

Região Militar, analisar e manifestar-se acerca do caso. 
 

006E OF. N. 145/2019-DAT - (Engenheiro Civil JOEL KRÜGER - 

Presidente do CONFEA) 
Encaminha a declaração que dispõe o Artigo 6º da Resolução 1.071, de 15 

de dezembro de 2015, referente a Renovação do Terço para o exercício 
2020. 

 
007E OF. N. 146/2019-DAT - (ORIVALDO MOREIRA OLIVEIRA - 

Coordenador da Vigilância Sanitária) 

Considerando o disposto na Decisão da Câmara Especializada de 
Engenharia Elétrica e Mecânica n.1750/2019, solicita o agendamento de 

uma reunião com a Vigilância Sanitária de Campo Grande para tratar de 
Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, dos sistemas de 
climatização. 

 
008E OF. N. 147/2019-DAT - (ROBERTO SIQUEIRA BUENO - Diretor 

Presidente em Exercício do IAGRO) 
Em atenção ao Ofício n. 3587/GAB/IAGRO/2019, protocolizado neste 
Conselho sob 1477434, informa da não equivalência das atribuições do 

Tecnólogo em Agronegócios em relação aos Técnicos Agrícolas ou em 
Agripecuária, não podendo desta forma o Tecnólogo em Agronegócios 

ocupar vaga de Agente Fiscal Agropecuário, nos ditames do Edital n. 
1/2013 – SAD/SEPROTUR/IAGRO. 
 

009E OF. N. 148/2019-DAT - (JORGE TADEU MASTELA E ALMEIDA - 
Engenheiro de Segurança do Trabalho) 

Em obediência ao disposto na Decisão Normativa n. 111/2017 do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia – Confea, solicita comprovação de 
efetiva participação nas obras e serviços descritos nas ARTs registradas no 

período de 1º/7/2019 à 31/8/2019. 
 

010E OF. N. 149/2019-DAT - (MARCIO SALES PALMEIRA - Engenheiro de 
Segurança do Trabalho) 
Em obediência ao disposto na Decisão Normativa n. 111/2017 do Conselho 

Federal de Engenharia e Agronomia – Confea, solicita comprovação de 
efetiva participação nas obras e serviços descritos nas ARTs registradas no 

período de 1º/7/2019 à 31/8/2019. 
 

011E OF. N. 150/2019-DAT - (WAGNER QUEIROZ COSTA - Engenheiro de 

Segurança do Trabalho) 
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Em obediência ao disposto na Decisão Normativa n. 111/2017 do Conselho 

Federal de Engenharia e Agronomia – Confea, solicita comprovação de 
efetiva participação nas obras e serviços descritos nas ARTs registradas no 
período de 1º/7/2019 à 31/8/2019. 

 
012E OF. N. 151/2019-DAT - (ROGERIO FONSECA MATSUMOTO - 

Engenheiro de Segurança do Trabalho) 
Em obediência ao disposto na Decisão Normativa n. 111/2017 do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia – Confea que “Dispõe sobre diretrizes 

para análise das Anotações de Responsabilidade Técnica registradas e os 
procedimentos para fiscalização da prática de acobertamento profissional”, 

e atendendo solicitação da Câmara Especializada de Engenharia de 
Segurança, solicitamos que se manifeste comprovando sua efetiva 

participação nas obras e serviços descritos nas ARTs registradas no 
período de 1º/7/2019 à 31/8/2019, referentes à Engenharia de Segurança 
do Trabalho.Nos termos da referida Decisão Normativa, poderá Vossa 

Senhoria apresentar além de outros documentos julgados cabíveis, o que 
segue: I – esclarecimentos sobre a sua efetiva participação, informando 

detalhes do projeto, do andamento dos trabalhos, das próximas etapas e 
do material empregado; II – cópia do contrato de prestação do ser i o      
–   pia dos pro etos de ida ente assinados e apro ados pe os  r  os 

 o petentes     –  audos e outros do u entos re a ionados   obra, ao 
serviço ou ao empreendimento; V – licenças ou alvarás relacionados à 

obra, ao serviço ou ao empreendimento, emitidos pelos órgãos oficiais 
competentes;  
 

013E OF. N. 152/2019-DAT - (CAMILA DE LIMA VIANA CAMARGO - 
Engenheira de Segurança do Trabalho) 

Em obediência ao disposto na Decisão Normativa n. 111/2017 do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia – Confea, solicita comprovação de 
efetiva participação nas obras e serviços descritos nas ARTs registradas no 

período de 1º/7/2019 à 31/8/2019. 
 

014E OF. N. 153/2019-DAT - (HEBER PISCIOTTANO - Engenheiro de 
Segurança do Trabalho) 
Em obediência ao disposto na Decisão Normativa n. 111/2017 do Conselho 

Federal de Engenharia e Agronomia – Confea, solicita comprovação de 
efetiva participação nas obras e serviços descritos nas ARTs registradas no 

período de 1º/7/2019 à 31/8/2019. 
 

015E OF. N. 154/2019-DAT - (EDSON GONCALVES GAMA - Engenheiro de 

Segurança do Trabalho) 
Em obediência ao disposto na Decisão Normativa n. 111/2017 do Conselho 

Federal de Engenharia e Agronomia – Confea, solicita comprovação de 
efetiva participação nas obras e serviços descritos nas ARTs registradas no 
período de 1º/7/2019 à 31/8/2019. 
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016E OF. N. 155/2019-DAT - (ELISANGELA REGIS TOSTA FREITAS - 

Engenheira de Segurança do Trabalho) 
Em obediência ao disposto na Decisão Normativa n. 111/2017 do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia – Confea, solicita comprovação de 

efetiva participação nas obras e serviços descritos nas ARTs registradas no 
período de 1º/7/2019 à 31/8/2019. 

 
017E OF. N. 156/2019-DAT - (DAVID ANDERSON MARTINS DE SOUZA - 

Engenheiro de Segurança do Trabalho) 

Em obediência ao disposto na Decisão Normativa n. 111/2017 do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia – Confea, solicita comprovação de 

efetiva participação nas obras e serviços descritos nas ARTs registradas no 
período de 1º/7/2019 à 31/8/2019. 

 
018E OF. N. 157/2019-DAT - (JORGE LUIZ DA ROSA VARGAS - 

Engenheiro de Segurança do Trabalho) 

Em obediência ao disposto na Decisão Normativa n. 111/2017 do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia – Confea, solicita comprovação de 

efetiva participação nas obras e serviços descritos nas ARTs registradas no 
período de 1º/7/2019 à 31/8/2019. 
 

019E OF. N. 158/2019-DAT - (JOSE PAULO DA LUZ - Engenheiro 
Mecânico e de Segurança do Trabalho) 

Com base na Decisão da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica e 
Mecânica - CEEEM n. 1894/2019, encaminha manifestação da Câmara 
referente ao protocolo n. 1475890.  

 
020E OF. N. 159/2019-DAT - (Tecnóloga em Gestão Ambiental MARIANA 

FREGAPANI ) 
Em atenção ao expediente protocolizado neste Conselho, sob o nº 383373 
em 29/7/2019, informa que foi submetido à apreciação da Câmara 

Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura, que deliberou por 
informar que V. Sa. possui atribuições relacionadas à área da gestão 

ambiental e auditoria ambiental, no tocante a orçamentação, controle de 
qualidade, execução de instalação (montagem e reparo), condução de 
equipe de instalação, operação e execução de desenho técnico, 

respeitados os limites de sua formação. Ressalta-se ainda, em consonância 
ao parágrafo único da Resolução supracitada, que as atividades técnicas 

de competência destes profissionais, devem ocorrer sob a supervisão e 
direção de Engenheiro responsável.  
 

021E OF. N. 160/2019-DAT - (WELLINGTON LUIZ SANTANA LOPES - 
Diretor Presidente do Instituto De Meio Ambiente De Dourados ) 

Comunica que a Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura, 
deliberou por informar que as atribuições dos Tecnólogos em Gestão 
Ambiental no tocante a elaboração de estudos ambientais, estão previstas 

nos dos artigos 3° e 4° da Resolução n° 313/1986, relacionadas à área da 
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gestão ambiental e auditoria ambiental, e no tocante a orçamentação, 

controle de qualidade, execução de instalação (montagem e reparo), 
condução de equipe de instalação, operação e execução de desenho 
técnico, fica restrito aos limites de sua formação, devendo ocorrer sempre 

sob a supervisão e direção de Engenheiro ou Agrônomo responsável, 
caracterizado pela vinculação das ART(s).  

 
022E OF. CIRC. N. 005/2019-DAT - (IABAMA, IMASUL, IAGRO, MPMS, 

MPT, MPF e INCRA ) 

Considerando a Resolução n. 1.090/2017 do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia – Confea, que “Dispõe sobre o cancelamento de 

registro profissional por má conduta pública, escândalo ou crime 
infa ante”, solicita gentilmente a Vossa Senhoria nos informar se existe 

em andamento neste órgão processos em desfavor de Engenheiros 
Agrônomos ou Engenheiros Florestais. Caso positivo, pedimos que nos seja 
remetido cópia do processo, para que a Câmara Especializada de 

Agronomia possa verificar possíveis infrações ao Código de Ética 
Profissional.  

 
023E OF. CIRC. N. 006/2019-DAT - (Enviado aos Presidente dos Creas ) 

Informa que o Crea-MS realizará em 16 de outubro de 2019, a 5ª edição 

do Seminário de Ética Profissional na sede deste Regional, conforme 
programação. Em face do exposto, e considerando a relevância do evento 

para o Sistema Confea/Crea/Mútua, convida, bem como solicita viabilizar 
a participação do Coordenador da Comissão de Ética desse Crea no 
Seminário. 

 
 

 
 
VI – Comunicados 

a) Exposição: 
a.1 Do Presidente, 

a.2 Da Diretoria, 
a.3 Da Diretoria Regional da Mútua, 
a.4 Do Conselheiro Federal, 

a.5.De Conselheiros – (ausências justificadas e outros) 
 

 
VII – Ordem do dia  

a) Assuntos de interesse geral: 

 
001P MENSAGEM ELETRÔNICA N. 017/2019 – GCI – CONFEA – 

PROTOCOLO N. 1476828/19. 
Encaminha para manifestação o Anteprojeto de Resolução n. 03/2019 que 
“Dispõe sobre o re istro de pessoas  urídi as nos Conse hos Re ionais de 

En enharia e a rono ia e dá outras pro idên ias.” 
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CEA – CEEST – CEEEM – CEECA – PLENÁRIO. 

 
002P DECISÃO DA DIRETORIA N. 065/2019 D/MS 

Após apreciar a Proposta da Presidência n. 008/2019 e, considerando 

necessidade de atualização do Planejamento Estratégico do Crea-MS; 
considerando a elaboração do Planejamento Estratégico 2019-2021; 

considerando as alterações propostas pela Diretoria do Planejamento 
Estratégico 2019-2021, anexo à esta Decisão. DECIDIU aprovar o 
Planejamento Estratégico para o triênio 2019-2021 e pelo seu 

encaminhamento para conhecimento das Câmaras Especializadas e 
posteriormente ao Plenário do Crea-MS para aprovação. 

PLENÁRIO 
 

003P MENSAGEM ELETRÔNICA – OF. 
0471/2019/LICENCIAMENTO/IMAM – INSTITUTO DE MEIO 
AMBIENTE DE DOURADOS – IMAM - PROTOCOLO N. 1476779/19.  

Em atenção ao Ofício Circular n. 003/2019-DFI, solicita detalhamento de 
atribuição de profissionais do Crea-MS.  

CEA-CEEEM-CEEST-CEECA-PLENÁRIO 
 

 

EXTRA-SÚMULA 
 

004P DECISÃO N. 0114/2019 – CEEST 
Decidiu aprovar a proposta apresentada pela Conselheira Engenheira 
Luciana Macedo Silva com o seguinte teor: “Considerando a fina idade 

precípua deste Conselho, qual seja a defesa da sociedade; Considerando 
que dentre as competências das Câmaras Especializadas está  a 

orientação à fiscalização; Propomos a realização de Fiscalização 
Preventiva Integrada – FP , na Cidade do Nata  e  deze bro.”. 
PLENÁRIO 

 
005P DECISÃO N. 0115/2019 – CEEST 

Decidiu aprovar a proposta apresentada pela Conselheira Engenheira 
Luciana Macedo Silva com o seguinte teor: “Considerando que  onsta da 
Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, o item igualdade de 

gênero, no qual a ONU, busca um mundo em que cada mulher e menina 
desfrute da plena igualdade de gênero e no qual todos os entraves 

jurídicos, sociais e econômicos para seu empoderamento sejam 
removidos, um mundo justo, equitativo, tolerante, aberto e socialmente 
inclusivo em que sejam atendidas as necessidades das pessoas mais 

vulneráveis; Considerando a necessidade de incentivo e apoio à atuação 
da mulher enquanto profissional do Sistema Confea/Crea/Mútua, visto 

que ainda somos apenas 17,84% em âmbito nacional e 19,27% em 
âmbito estadual, e que constantemente passamos por situações que 
influem diretamente em nossa vida profissional, tais como a maternidade, 

assédio sexual e moral, violência, preconceito quando em cargos de 
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chefia; diferença de salários em relação ao sexo masculino para os 

mesmos cargos; Considerando finalmente que o Plenário do Confea 
aprovou por meio da Decisão Plenária PL-1395/2019, o mérito do 
Programa Mulher no âmbito do Confea; Propomos a criação do Comitê 

Mulher Crea-MS, com objetivo de valorização profissional, 
representatividade no Sistema Confea/Creas/Mutua e empoderamento da 

mulher profissional do Sistema, e que seja integrado por ao menos uma 
conselheira de cada Câmara Especializada, as inspetoras, as presidentes 
de entidades de classe, uma representante da Mútua, e uma profissional 

de cada região geográfica de Mato Grosso do Sul (Centro Norte, Leste, 
Sudoeste e Pantanais), e funcionárias do Crea-MS, submetendo a 

presente proposta à Diretoria deste Regional e ao Plenário, valendo 
ressaltar que se aprovado o mérito da proposta, será elaborado 

regulamento próprio obedecendo aos princípios da administração pública, 
quais sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
efi iên ia.”. 

PLENÁRIO 
 

006P DECISÃO N. 3852/2019 - CEECA 
Decidiu por aprovar a proposta apresentada pela Câmara Especializada de 
En enharia Ci i  e A ri ensura  o  o se uinte teor: “Considerando os 

raciocínios do parecer da Câmara Especializada de engenharia Cicil do 
CREA/RS, no tocante a seu posicionamento crítico quanto aos cursos de 

Engenharia na modalidade a distância (EAD) – Anexo a esta solicitação. 
Considerando o posicionamento do Conselho Federal de Odontologia 
(CFO), que foi o primeiro a editar normativa com posicionamento contra o 

Ensino a Distância na área da Saúde, ainda em 2017, por meio da 
Resolução CFO 186, que estabelece a obrigatoriedade de algumas 

disciplinas ministradas exclusivamente sob a modalidade presencial na 
graduação de Odontologia. Considerando o posicionamento do O Conselho 
Federal de Enfermagem (Cofen), também sendo contrário ao EaD na 

graduação, pois acredita na responsabilidade do enfermeiro em relação ao 
cuidado da população. Considerando que seguem o posicionamento 

contrário ao EAD os Cursos de Arquitetura e Urbanismo e o de Medicina 
Veterinária, onde enfatizam o entendimento de que disciplinas online são 
insuficientes para uma formação de qualidade. Também sustentam que 

atividades práticas são essenciais à formação de futuros arquitetos, 
farmacêuticos, dentistas e veterinários. Considerando ser imprescindível a 

integração teórica e prática entre o ensino, os serviços tecnológicos e 
interpessoais inerentes as atividades complexas da engenharia, 
agronomia e geociências. Ante o exposto, somos de emissão de nota 

publica de repudio aos cursos de Engenharia, Agronomia e Geociências, 
na modalidade EaD, que excedam mais de 20 % da sua carga horaria 

total nesta modalidade.”   
PLENÁRIO 
 

007P DECISÃO N. 3853/2019 - CEECA 

http://cfo.org.br/website/cfo-e-o-primeiro-a-editar-resolucao-com-posicionamento-contra-o-ensino-a-distancia-na-area-da-saude/
http://cfo.org.br/website/cfo-e-o-primeiro-a-editar-resolucao-com-posicionamento-contra-o-ensino-a-distancia-na-area-da-saude/
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Decidiu por aprovar a proposta apresentada pelo Conselheiro Domingos 

Sahib Neto  o  o se uinte teor: “Considerando que os te os obser ado 
através dos processos de Auto de Infração que há contratações de obras e 
serviços de engenharia sem que a pessoa física ou jurídica tenha registro 

no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA-MS. 
Considerando assim o que: Art. 33 da Lei 5.194/99 que estabelece que o 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA-MS é o órgão de 
fiscalização do exercício das profissões de engenharia e agronomia, em 
suas regiões. Art. 55 - Os profissionais habilitados na forma estabelecida 

nesta Lei só poderão exercer a profissão após o registro no Conselho 
Regional sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade. Art.  56 -  

Aos profissionais registrados de acordo com esta Lei será fornecida 
carteira profissional, conforme modelo adotado pelo Conselho Federal, 

contendo o número do registro, a natureza do título, especializações e 
todos os elementos necessários à sua identificação. Art. 59 - As firmas, 
sociedades, associações, companhias, cooperativas e empresas em geral, 

que se organizem para executar obras ou serviços relacionados na forma 
estabelecida nesta Lei, só poderão iniciar suas atividades depois de 

promoverem o competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o 
dos profissionais do seu quadro técnico. Art. 15 - São nulos de pleno 
direito os contratos referentes a qualquer ramo da Engenharia, 

Arquitetura ou da Agronomia, inclusive a elaboração de projeto, direção 
ou execução de obras, quando firmados por entidade pública ou particular 

com pessoa física ou jurídica não legalmente habilitada a praticar a 
atividade nos termos desta Lei. Propomos que após a Fiscalização 
detectar a execução de obra ou serviço de engenharia com qualquer 

entidade publica, ou seja administração direta, os fundos especiais, as 
autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades 

de economia mista e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pela União, Estado e Municípios. Seja encaminhada a 
Câmara Especializada em com prioridade para que proceda a análise e 

após encaminhe ao órgão Contratante, Tribunal de Contas MS, Ministério 
Público do MS, Assembleia Legislativa do MS e Câmara Municipal para 

tomar ciência da irregularidade. Justificamos nossa proposta, 
considerando que somos órgão de defesa da sociedade, e em razão de 
que alguns órgão que contratam obras e serviços de engenharia seja ela 

qual for norma utilizada, é imprescindível a regularidade Técnica para 
participação dos certames. Igualmente temos a salientar que teremos 

uma maior celeridade na atuação dos órgãos, uma vez que os mesmo só 
tomam ciência quando a obra ou serviço de engenharia já esta concluído.” 
PLENÁRIO 

 
 

 
 
c) Relato de processos: 

c.2) de Conselheiros; 
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c.2.2 – Incumbidos de atender solicitação do Plenário; 

 
 

Conselheiro(a) Relator(a) Descrição do documento: 

 

 
1). EBER AUGUSTO FEREIRA 
DO PRADO 

(Distribuído em 16/8/2019) 
 

 

Protocolo n. 1476469  

Interessado: Eng. Computação MARCELO 
LEITE TEIXEIRA 
Assunto: Revisão da Decisão n. 1281/2019 – 

CEEEM. Requer baixa da ART n. 
1320180082752, com posterior Registro de 

Atestado Técnico fornecido pela Pessoa Jurídica 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.   
 

Conclusão do Parecer:  
 

Somos de parecer DESFAVORÁVEL a revisão da 
decisão da Câmara Especializada de 
Engenharia Elétrica e Mecânica – CEEEM n. 

1281/2019.  
 

 
 

2). ÁUREO CEZAR DE LIMA 
(Distribuído em 16/8/2019) 
 

 

Processo n. 161.175/19 – Pastas 1 e 2 
Protocolo n. 1475265 

Interessado: UNIVERSIDADE UNIDERP 
ANHNAGUERA 
Assunto: Curso de Engenharia Ambiental - 

Campo Grande/MS. 
 

Conclusão do Parecer:  
 
Sou favorável pelo DEFERIMENTO do cadastro 

do curso de Engenharia Ambiental da 
Universidade Uniderp Anhanguera, e seja 

concedido aos egressos do curso o título de 
Engenheiro (a) Ambiental, código 

111.01.00, da tabela de títulos profissionais 
da Resolução 473/02 do CONFEA, Grupo 1 – 
Engenharia / Modalidade 1 – Civil / Nível 1 -  

Graduação, e as atribuições pertencentes a 
Resolução CONFEA nº 447/2000. 

 

 

 
c.2.3 - Relato de Processos: Auto de Infração 
 

MANUTENÇÃO DOS AUTOS: Infração ao art. 1º da Lei n. 6.496, de 7 de 
Dezembro de 1977.  
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“Art. 1º - Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de 

quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia e à Agronomia fica sujeito à 
"Anota  o de Responsabi idade Té ni a" (ART).” 

 

 PROCESSO AUTUADO CONSELHEIRO RELATO 

 
 

001 
2017000702 

H.P. IND. E 
COM. DE PRE-

MOLDADOS DE 
CIMENTO LTDA 

LUIS RENATO 
PEIXOTO 
CAVALHEIRO 

Sou de parecer favorável pela 
procedência do auto de infração 

2017000702, e pela manutenção da 
autuação expedida por infração da Lei 
6.496/77, com a sansão prevista na 

alínea ´a´ do artigo 73 desta mesma 
lei, em grau máximo. 

 
 

MANUTENÇÃO DOS AUTOS: Infração a alínea “a” art. 6º da Lei n.  5.194, de 
1966 
“Art. 6º- Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro ou engenheiro agrônomo: A) a 

pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços, públicos ou privados, 
reservados aos profissionais de que trata esta Lei e que não possua registro nos 

Conse hos Re ionais.” 
 

 PROCESSO AUTUADO CONSELHEIRO RELATO 

 

 
002 2017003691 

CARLA CORREA 
DA COSTA 

OLIVEIRA 

REGINA 
KEIKO HIANE 

OSHIRO 

Manifestamo-nos pela procedência do 

auto de infração nº 2017003691, bem 
como pela manutenção da multa 

prevista na alínea ´d´ do art. 73 da Lei 
nº 5.194/66 porém, em grau mínimo.  

 
 

003 2017003692 

CLÉLIA MARIA 
DE SOUZA 
CORRÊA DA 

COSTA 

REGINA 

KEIKO HIANE 
OSHIRO 

Manifestamo-nos pela procedência do 
auto de infração nº 2017003692, bem 

como pela manutenção da multa 
prevista na alínea ´d´ do art. 73 da Lei 

5.194/66 porém, em grau mínimo. 

 

 
004 2017003172 

JOSE 
SANTINELO 

TALHARI 

REGINA 
KEIKO HIANE 

OSHIRO 

Manifestamo-nos pela procedência do 

auto de infração nº 2017003172, bem 
como pela manutenção da multa 

prevista na alínea ´d´ do art. 73 da Lei 
5.194/66 porém, em grau mínimo. 

 
 

005 2016000770 

ANTONIO 
CARLOS 
AZEVEDO DA 

ROCHA 

VINÍCIUS DE 

OLIVEIRA 
RIBEIRO 

Manifesto-me pela procedência do auto 
de infração nº 2016000770, bem como 

pela manutenção da multa prevista na 
alínea ´d´ do art. 73 da Lei n. 

5.194/1966, em grau mínimo.  

 

 
006 

2014003655 
ELVIS LIMA 

DELTRIJO 

JORGE LUIZ 

DA ROSA 
VARGAS 

Manifesto-me pela procedência do auto 

de infração n. 2014003655; bem como 
pela manutenção da multa prevista da 
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alínea ´d´ do art. 73 da Lei n. 

5.194/66 em grau máximo.  

 
 
007 2016001735 

ANTÔNIO BRAZ 
ZANATTA 

RAFAEL 
ARAUJO 

BIANCHI 

Sou de parecer favorável pela 
manutenção do AI n. 2016001735, 
bem como pela aplicação da multa na 

alínea ´d´ do art. 73 da Lei n. 
5.194/66 em grau máximo.  

 
 

008 2017002031 

MARIA 

ANGELICA B. 
LEMOS 

RAFAEL 

ARAUJO 
BIANCHI 

Sou de parecer favorável pela 
manutenção do AI n. 2017002031, 

bem como pela aplicação da multa 
prevista na alínea ´a´ do art. 73 da Lei 

n. 5.194/66 em grau máximo.  

 
 
009 

2017003911 
VINICIUS 
GARCIA 

MODESTO 

SÉRGIO 
VIERO 

DALAZOANA 

Mantemos a capitulação indicada no 
auto de infração e multa conforme 
alínea ´d´ do artigo 73 da Lei 

5.194/66, em grau mínimo, pela 
regularização da falta após a emissão 

da NAI. 

 
 
010 2014002491 

PAULO MOYSES 
NETO 

LUIZ 

MARCELO 
VERÃO DA 
FONSECA 

Somos pela procedência do auto de 
infração n. 2014002491, bem como 
pela manutenção da multa prevista na 

alínea ´e´ do art. 73 da Lei n. 
5.194/66 em grau máximo.  

 
 

011 2015001222 
ABATEDOURO 

WS LTDA 

LUIZ 
MARCELO 

VERÃO DA 
FONSECA 

Manifestamo-nos pela procedência da 
AI n. 2015001222, bem como pela 

manutenção da multa prevista na 
alínea ´e´ do art. 73 da Lei n. 

5.194/66 em grau mínimo. 

 

 
MANUTENÇÃO DOS AUTOS: Infração ao art. 59 da Lei n.  5.194, de 1966 

“Art. 59 - As firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e empresas 
em geral, que se organizem para executar obras ou serviços relacionados na forma 
estabelecida nesta Lei, só poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o 

competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais do seu 
quadro té ni o.” 

 

 PROCESSO AUTUADO CONSELHEIRO RELATO 

 

 
012 2017002344 

FAIXA BRANCA 

EMPREITEIRA 
AGRICOLA LTDA 
- EPP 

RAFAEL 
ARAUJO 

BIANCHI 

Sou de parecer favorável pela 

manutenção do AI n. 2017002344, 
bem como pela aplicação da multa na 

alínea ´c´ do art. 73 da Lei n. 
5.194/66 em grau máximo.  
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CANCELAMENTO DOS AUTOS: Infração ao art. 1º da Lei n. 6.496, de 7 de 
Dezembro de 1977 
“Art. 1º - Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de 

quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia e à Agronomia fica sujeito à 
"Anota  o de Responsabi idade Té ni a" (ART).” 

 

 PROCESSO AUTUADO CONSELHEIRO RELATO 

 
 

013 
2016001111 

NIVALDO 
TEIXEIRA DE 

FRANÇA T. EM 
ELETROTÉCNICA 

LINCOLN DE 
ANDRADE 
PIZZATTO 

Este conselheiro, em reanálise do 
processo, resolve dar parecer favorável 

à anulação da multa e arquivamento do 
processo. 

 
 

014 
2017001532 

ARALTEC 
PLANEJAMENTO 

AGROPECUARIO 
LTDA 

SÉRGIO 
VIERO 

DALAZOANA 

Manifesta-se solicitando o 

arquivamento do processo. 

 

 
015 

2016003270 
VINICIUS 
SALVATI 

CAMPAGNARO 

RUBENS DI 
DIO 

Manifesto-me pela improcedência do 

auto de infração nº 2016003270, e 
pelo seu respectivo cancelamento e 
posterior arquivamento do processo. 

 
 

CANCELAMENTO DOS AUTOS: Infração a alínea “a” art. 6º da Lei n.  5.194, de 
1966 

“Art. 6º- Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro ou engenheiro agrônomo: a) a 
pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços, públicos ou privados, 

reservados aos profissionais de que trata esta Lei e que não possua registro nos 
Conse hos Re ionais.” 

 

 PROCESSO AUTUADO CONSELHEIRO RELATO 

 
016 2014002525 

ALEXANDRE 

ALTISSIMO 

RAFAEL 
ARAUJO 
BIANCHI 

Sou de parecer favorável pelo 

arquivamento do processo em epígrafe.  

 

 
017 

2017004137 
JOSEFINA 
BARBOSA DA 

SILVA 

RUBENS DI 
DIO 

Manifesto-me pela improcedência do 

auto de infração nº 2017004137, pelo 
seu respectivo cancelamento e 

posterior arquivamento do processo. 

 

 
CANCELAMENTO DOS AUTOS: Infração ao art. 58 da Lei n.  5.194, de 1966. 
“Art. 58 – Se o profissional, firma ou organização, registrada em qualquer Conselho 

Regional, exercer atividade em outra região, ficará obrigado a visar, nela, o seu 
re istro.” 
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 PROCESSO AUTUADO CONSELHEIRO RELATO 

 
 
018 

2016000197 

VIASEG 

MONITORIA 24 
HS LTDA 

RUBENS DI 
DIO 

Manifesto-me pela improcedência do 
auto de infração nº 2016000197, pelo 
seu respectivo cancelamento e 

posterior arquivamento do processo. 

 
 

CANCELAMENTO DOS AUTOS: Infração ao art. 59 da Lei n.  5.194, de 1966 

“Art. 59 - As firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e empresas 
em geral, que se organizem para executar obras ou serviços relacionados na forma 

estabelecida nesta Lei, só poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o 
competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais do seu 
quadro té ni o.” 

 

 PROCESSO AUTUADO CONSELHEIRO RELATO 

 
019 2017001809 

FORT FORROS 

EIRELI - ME 

SÉRGIO 
VIERO 
DALAZOANA 

Manifesta-se pelo arquivamento do 

processo. 

 
 

CANCELAMENTO DOS AUTOS: Infração ao art. 67 da Lei n.  5.194, de 1966 
“Art. 67 - Embora legalmente registrado, só será considerado no legítimo exercício da 

profissão e atividades de que trata a presente Lei o profissional ou pessoa jurídica que 
esteja em dia com o pagamento da respe ti a anuidade.” 

 

 PROCESSO AUTUADO CONSELHEIRO RELATO 

 
 

020 
2016000683 

PETTERSON 
VEGA DA SILVA 

- TÉCNICO EM 
ELETROTÉCNICA 

LUIZ 
MARCELO 

VERÃO DA 
FONSECA 

Somos pelo arquivamento do processo. 

 
 
 

c.3) Comissões; 
c.3.1 – Comissão de Orçamento e Tomada de Contas – COTC 

 

PROCESSO C - ASSUNTO 

C – 3832/2019 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 

C – 3833/2019 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2020 

P-2019/097834-6 AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS PARA LEILÃO 
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c.3.2 – Comissão de Legislação Profissional - CLP 
 

001 DELIBERAÇÃO N. 017/2019 - CLP. 
DELIBEROU por acatar o teor contido no Parecer n. 038/2019 do DJU de 

03/10/2019, bem como, por solicitar ao DAT para enviar dito Parecer para 
providências dos Analistas Técnicos do DAT e para a Gerente do DAR. 
DELIBEROU ainda, por APROVAR a Minuta do NOVO Ato 

Normativo(anexa) que revoga o Ato Normativo nº 6 de 29 de junho 
de 2012 do Crea-MS e por solicitar ao DAT para enviar a referida minuta 

para análise e deliberação das respectivas Câmaras Especializadas(CEA, 
CEECA, CEEST e CEEEM) e posteriormente ao Plenário do Crea-MS para 

providências e finalmente ao Confea para a devida homologação do 
supracitado Ato. 
CEA – CEEST – CEECA – CEEEM - PLENÁRIO 

 
 

 
 

VIII – Proposta do Presidente e/ou da Diretoria.  
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PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NO PLENÁRIO QUE AINDA NÃO FORAM 

ENTREGUES: 

 

Conselheiro(a) Relator(a) Descrição do documento: 

 
 

1). RICARDO GAVA 
(Distribuído em 6/9/2019) 

 
 

Processo n. 160.247/2017 - ÉTICA 
Protocolo n. 1448012 

Denunciado: R.F.M 
Assunto: Infração ao Código de Ética. 

 
Conclusão do Parecer:  
 

 
2). VINICIUS OLIVEIRA 

RIBEIRO 
(Distribuído em 4/10/2019) 

 
A Receber 

Processo n. 161.177/19 
Protocolo n. 383354 

Interessado: Centro Universitário da Grande 
Dourados - UNIGRAN 

Assunto: Curso de Engenharia de Software 
 
Conclusão do Parecer:  

 

 

 
3). JOSÉ ANTÔNIO MAIOR 

BONO 
(Distribuído em 7/6/2019) 
 

 
ENVIADO PARA ANÁLISE DA 

CEAP, ATRAVÉS DA CI N. 
140/2019-DAT E RECEBIDO 

EM 18/09/2019 
 

Processo n. 161.167/19 

Protocolos n.s 1474685 e 1475704 
Interessado: UFMS – Universidade Federal de 

MS 
Assunto: Curso de Tecnologia de Alimentos. 
Conclusão do Parecer:  

Somos de parecer favorável ao cadastro do 
Curso de Tecnologia de Alimentos da UFMS 

com o título de Tecnólogo em Alimentos, 
constante na Tabela de Título da Resolução 
473/02 do Confea com o 142-01-00 as 

atividades profissionais de acordo com os 
Artigos 3º e 4º da Resolução 313/86 Confea, 

os egressos do curso serão registrados: Grupo: 
1 ENGENHARIA Modalidade: 4 QUÍMICA Nível: 
2 TECNOLÓGO, podendo atuar nas seguintes 

atividades: Tecnologia de Alimentos: 
Sistemas. Métodos e Processos da 

Biotecnologia Industrial. Tecnologia dos 
Produtos Alimentícios. Análise Sensorial. 

Embalagens. Marketing. Certificação de 
Qualidade. Defesa e Vigilância Sanitária de 
Alimentos. Operações e Processos: 

Sistemas, Métodos e Processos de Fabricação e 
Transformação Industrial de Alimentos, 

Operações Unitárias e Processos Químicos e 



  

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

PLENÁRIO 
 

PAUTA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N. 433 - DATA 4/10/2019 
 

 

20 

 

Bioquímicos da Indústria de Alimentos e da 

Biotecnologia Industrial. Indústria de 
Alimentos: Matérias Primas de Origem 

Vegetal, Animal e Microbiana. Instalações, 
Equipamentos, Componentes, Dispositivos 
Mecânicos, Elétricos, Eletrônicos, Magnéticos e 

Ópticos da Indústria de Alimentos. 
Acondicionamento, Preservação, Distribuição, 

Transporte e Abastecimento de Produtos da 
Indústria de Alimentos. 
 

VISTAS - Cons. JULIO GUIDO SIGNORETTI 
- CI. N. 127/2019/DAT 

 
Conclusão do Parecer:  
Considerando que os aspectos considerados 

são de implicação de vital importância para a 
qualidade do curso, da representação e 

responsabilidade da engenharia e do CONFEA e 
CREA-MS, da segurança da sociedade, da 

saúde pública, da qualidade e segurança do 
profissional, deveria ser revisto o mesmo, 
inclusive sob o aspecto do Estágio Curricular 

Obrigatório, pois não se pode admitir um curso 
iminetemente prático, no tratamento de 

alimento e saúde pública, ser dispensado da 
interação prática do fazer, e mais, o fazer com 
qualidade e segurança. Aqui ficamos na 

contramão do mercado de trabalho que exige o 
saber e saber fazer, visto aqui que se aproveita 

para o não praticar o fazer, distanciando a 
profissão do mercado de trabalho. Entendendo 
a prerrogativa soberana do plenário desta casa, 

acreditando também no interesse de aprovação 
deste curso, por não prejuízo aos egressos, na 

condição que se encontra o PPC e seu 
programa, a despeito das condições declaradas 
e enumeradas anteriormente, segue o mesmo 

para apreciação do pleno e se entendido 
adequado, seja à aprovação no enquadramento 

abaixo. Visto o processo e seus documentos 
anexos, das considerações exaradas 
anteriormente, somos pelo cadastro do Curso 

Superior de Tecnologia em Alimentos, da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 

com o título de  TECNÓLOGO EM 
ALIMENTOS, constante da tabela de Títulos da 
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Res. 473/02 do Confea, com o código 142-01-

00, as atividades profissionais de acordo com 
os Artigos 3º e 4º da Res. 313/88 do Confea. 

Os egressos serão registrados no Grupo 1 – 
ENGENHARIA, Modalidade: 4 – QUÍMICA, 
Nível: 2 TECNOLOGO, podendo atuar nas 

seguintes atividades: Tecnologia de 
Alimentos: Sistemas, Métodos e Processos da 

Biotecnologia industrial, Tecnologia dos 
Produtos Alimentícios, Análise Sensorial, 
Embalagens, Marketing, Certificação de 

Qualidade, Defesa do Consumidor e Vigilância 
Sanitária de Alimentos. Operações e 

Processos:  Sistemas, Métodos e Processos de 
Fabricação e Transformação Industrial de 
Alimentos, Processos Químicos e Bioquímicos 

da Indústria de Alimentos e da Biotecnologia 
Industrial. Indústria de Alimentos: matérias 

Primas de Origem Vegetal, Animal e 
Microbiana, Disposição e Arranjos dos 

Equipamentos e Bancadas de Trabalho nas 
Instalações visando à operação sistêmica 
produtiva, Preservação, Distribuição 

Transporte, e Abastecimento de Produtos da 
Indústria de Alimentos, Regulagens e Ajustes 

dos Parâmetros de Máquinas e caldeiras, 
melhorando o processo produtivo e a qualidade 
do produto e da conservação. 

 

CI N. 140/2019-DAT. 

ENVIADO PARA ANÁLISE DA CEAP, 

RECEBIDO EM 18/09/2019.  

 

 
 

 


