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Comissão de Renovação do Terço-CRT 

 

 Processo nº C3847/2020 

 Protocolo nº 2021/051310-6 

 Outros:  

Assunto : Indicação do representante da Entidade de Classe   

Interessado  : Instituto de Engenharia de Mato Grosso do Sul - IEMS 

Para Setor  : DAT – CRT - Plenário  

 
A COMISSÃO DE RENOVAÇÃO DO TERÇO – CRT 

do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Mato Grosso do Sul – 
CREA-MS, em sua reunião por vídeo conferência realizada no dia 24/2/2021, 

 
DELIBEROU:  
 
Por baixar o processo em diligência, para que sejam 

apresentados os seguintes documentos da entidade e dos profissionais indicados: 
Entidade: Convocação publicada em jornal para eleição da nova Diretoria;  Ata e lista de 
presença de votantes. Engenheira Sanitarista e Ambiental  Keiciane Soares Brasil, 
deverá apresentar a certidões negativas dos cartórios de distribuição das varas cível e 
criminal da justiça comum (Estadual e Federal), expedidas na comarca do domicílio 
eleitoral do requerente, com prazo não superior a noventa dias da data da emissão; e 
Certidões negativas dos cartórios de distribuição das varas cível e criminal da justiça 
comum (Estadual e Federal), expedidas na comarca do domicílio eleitoral do requerente, 
com prazo não superior a noventa dias da data da emissão, ficha de cadastro de 
conselheiro e Engenheiro Ambiental Thiago Pereira Vieira, deverá apresentar certidões 
negativas dos cartórios de distribuição das varas cível e criminal da justiça comum 
(Estadual e Federal), expedidas na comarca do domicílio eleitoral do requerente, com 
prazo não superior a noventa dias da data da emissão; Certidões negativas dos cartórios 
de distribuição das varas cível e criminal da justiça comum (Estadual e Federal), 
expedidas na comarca do domicílio eleitoral do requerente, com prazo não superior a 
noventa dias da data da emissão; e declaração de bens e valores que integrem patrimônio 
do profissional, bem como os do cônjuge, companheiro, filhos ou outras pessoas que 
vivam sob a sua dependência econômica, excluída apenas os objetos e utensílios de uso 
doméstico. A declaração supracitada compreenderá imóveis, móveis, semoventes, 
dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais 
localizados no Brasil e no exterior. O declarante, a critério, poderá entregar cópia da 
declaração anual de bens apresentada à Secretaria da Receita Federal na conformidade 
da legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza e ficha de  
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cadastro de conselheiro, para posterior reanálise da CRT. Coordenou a Reunião o 
Conselheiro Engenheiro Eletricista Luiz Carlos Santini Junior. Aprovaram por 
unanimidade a presente deliberação o Conselheiro Engenheiro Agrônomo Carlos 
Eduardo Bittencour Cardozo e Engenheiro Civil Claudio Renato Padim Barbosa. 

 

Campo Grande-MS, 24 de fevereiro de 2021 

 

 
Eng. Eletric. Luiz Carlos Santini Junior 

          Coordenador da CRT 
 
 

Eng. Civ. Claudio Renato Padim Barbosa 
Membro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eng. Agr. Carlos Eduardo Bittencour 
Cardozo  
Membro  
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