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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 da Ata Sessão Plenária Ordinária n. 452, realizada no dia 

14/5/2021, por videoconferência. 

 

 

V – Leitura de Extrato de correspondências recebidas e expedidas. 

a) Correspondências Expedidas 

 

 

VI – Comunicados 

b) Exposição: 

a.1 Da Presidente 

a.2 Da Diretoria 

a.3 Da Diretoria Regional da Mútua 

a.4.De Conselheiros – (ausências justificadas e outros) 

 

 

VII – Ordem do dia 

a) Assuntos de interesse geral: 

 

b) Relato de processos: 

b.1) Aprovados “Ad Referendum” do Plenário pela Presidente; 

b.2) de Conselheiros; 

b.2.1 – Relato de Processos: Revéis e Auto de Infração 

b.3) Comissões; 

b.3.1 – Comissão de Orçamento e Tomada de Contas – COTC 

 

 

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

 

a) Correspondências Expedidas 

 

001E OF. N. 008/2021-DAT – Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho 

ROBSON TEIXEIRA DOS SANTOS – Presidente da ASMEST  

Informa que para aprovação do nome do Engenheiro de Produção e 

Engenheiro de Segurança do Trabalho Marcio Falchi Vieira como suplente, 

da Engenheira Civil e Segurança do Trabalho Maria da Gloria Vieira 

Lorenzzetti deverá apresentar o Edital de convocação da Assembleia, Ata 

da Eleição com a lista de presença dos eleitores, do profissional indicado 

como conselheiro suplente manifestação no prazo máximo de 10 (dez) 

dias a contar do recebimento deste. 

 

002E OF. N. 009/2021-DAT – Engenheiro Ambiental THIAGO PEREIRA 

VIEIRA – 1º Tesoureiro do IEMS 

Informa que deverá apresentar os seguintes documentos no prazo de 10 

(dez) dias a contar da data de recebimento: Entidade de classe:  Edital de 

convocação da Assembleia para eleição da nova diretoria e para eleição 

dos conselheiros; Lista de presença dos eleitores,  Ata da Eleição do 

profissional indicado e lista de presença; Dos profissionais indicados por 

essa entidade de classe: Engenheira Sanitarista e Ambiental Keiciane 

Soares Brasil: Certidões negativas dos cartórios de distribuição das varas 

cível e criminal da justiça comum (Federal), expedidas na comarca do 

domicílio eleitoral do requerente, com prazo não superior a noventa dias 

da data da emissão; Comprovante de licença de mandato, cargo, emprego 

ou atividade remunerada no Confea, no Crea ou na Mútua; e 

preenchimento da ficha cadastral anexa, com 1 (uma) fotografia em cores 

e recente, de frente, nas dimensões 3x4cm, com fundo branco; 

 

003E OF. N. 010/2021-DAT – Ao Senhor HEITOR RODRIGUES FREIRE – 

Presidente da Santa Casa 

Encaminha denúncia formulada pelo Engenheiro Civil Irapuã dos Santos, 
no que se refere aos serviços de inventário da Santa Casa de Campo 

Grande no período de 2017 à 2019, e solicita que informe no período em 
referência, quais profissionais e/ou empresas de Engenharia participaram 
dos serviços, bem como número das Anotações de Responsabilidade 

Técnica (ARTs) correspondentes. 
 

004E OF. CIRC. 003/2021-DAT – Enviado a todos os Municípios do 
Estado de Mato Grosso do Sul  
Solicita aos municípios que informe da existência de legislações específicas 

sobre acessibilidade, mobilidade urbana e outros assuntos pertinentes ao 
tema.  
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VI – Comunicados 

 

a) Exposição: 

a.1 Da Presidente 

a.2 Da Diretoria 

a.3 Da Diretoria Regional da Mútua 

a.4.De Conselheiros – (ausências justificadas e outros) 

 

 

VII – Ordem do dia 

 

a) Assuntos de interesse geral: 

 

001P 

P2021/177486-8 – PEDIDO DE RENÚNCIA DO CONSELHEIRO ENG. 

ELETRICISTA FABRICIO P. MOTA - Atualmente estou como conselheiro do 

CREA, porém não consigo conciliar com meu serviço as duas funções, gostaria de 

realizar o desligamento. 

 
CEEEM – PLENÁRIO 

 

002P 

DECISÃO DA DIRETORIA n. 029/2021 D/MS - A Diretoria do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul - Crea - MS, após 

apreciar a Portaria n. 021, de 28 de maio de 2021 que estabelece medidas 

institucionais, administrativas e de procedimentos para trabalho presencial e 

teletrabalho (home office), em caráter temporário e excepcional para a mitigação 

dos riscos decorrentes da doença causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19) no 

âmbito da Inspetoria de Nova Andradina, emitida pela Presidente “ad referendum” 

nos termos do inciso XIV do artigo 94 do Regimento Interno. DECIDIU, por 

unanimidade, pela homologação das medidas adotadas e inseridas na referida 

Portaria e assim deverá ser submetida à apreciação do Plenário em sua próxima 

Sessão. 

 

PLENÁRIO 
 

003P 

DECISÃO DA DIRETORIA N. 030/2021 D/MS - A Diretoria do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul - Crea - MS, após 

apreciar a Portaria n. 022, de 31 de maio de 2021 que estabelece medidas 

institucionais, administrativas e de procedimentos para trabalho presencial e 

teletrabalho (home office), em caráter temporário e excepcional para a mitigação 

dos riscos decorrentes da doença causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19) no 

âmbito da Inspetoria Dourados, emitida pela Presidente “ad referendum” nos 

termos do inciso XIV do artigo 94 do Regimento Interno. DECIDIU, por 

unanimidade, pela homologação das medidas adotadas e inseridas na referida 

Portaria e assim deverá ser submetida à apreciação do Plenário em sua próxima 

Sessão. 

 
PLENÁRIO 
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004P 

 

DECISÃO DA DIRETORIA N. 031/2021 D/MS - A Diretoria do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul - Crea - MS, após 

apreciar a Portaria n. 023, de 7 de junho de 2021 que estabelece medidas 

institucionais, administrativas e de procedimentos para trabalho presencial e 

teletrabalho (home office), em caráter temporário e excepcional para a mitigação 

dos riscos decorrentes da doença causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19) no 

âmbito da Inspetoria de Nova Andradina, emitida pela Presidente “ad referendum” 

nos termos do inciso XIV do artigo 94 do Regimento Interno. DECIDIU, por 

unanimidade, pela homologação das medidas adotadas e inseridas na referida 

Portaria e assim deverá ser submetida à apreciação do Plenário em sua próxima 

Sessão. 

 
PLENÁRIO 

 

005P 

DECISÃO DA DIRETORIA N. 032/2021 D/MS - A Diretoria do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso do Sul - Crea - MS 

após apreciação do protocolo n. P-2021/124275-0 de interesse da NOVOESTE 

EDUCACIONAL LTDA que solicita a formalização de Convênio que tem por objetivo 

a concessão de descontos pela Faculdade Novoeste Ltda aos Profissionais 

registrados no Crea-MS, empregados e seus dependentes, sobre os valores das 

mensalidades dos cursos de Graduação, Pós-Graduação Lato Sensu e Extensão, 

que poderão efetuar matrícula nos cursos oferecidos, além de oferecer 20% de 

desconto nos cursos de graduação presenciais aos profissionais e empregados do 

Crea-MS; 10% de desconto nos cursos de pós-graduação presenciais aos 

profissionais e empregados do Crea-MS; 40% de desconto nos cursos de pós-

graduação a distância aos profissionais e empregados do Crea-MS; 10% de 

desconto nos cursos de extensão (idiomas e libras) presenciais aos profissionais e 

empregados do Crea-MS; Concessão de 1 (uma) bolsa de 85% (oitenta e cinco 

por cento) de desconto para o curso de graduação presencial; Concessão de 2 

(duas) bolsas de 50% (cinquenta por cento) de desconto para o curso de pós-

graduação presencial na área da engenharia e/ou agronomia; Concessão de 2 

(duas) bolsas de 50% (cinquenta por cento) de desconto para o curso de pós-

graduação a distância; Concessão de 1 (uma) bolsa de 85% (oitenta e cinco por 

cento) de desconto para o curso de graduação presencial, destinada as Entidades 

de Classe do Crea-MS; além de solicitar divulgação institucional da parceria, e; 

considerando a C.I. n. 009/2021 do Departamento de Relações Institucionais, 

Nota Técnica n. 005/2021 do Departamento de Assessoria Técnica e Parecer n. 

017/2021 do Departamento Jurídico do Crea-MS,  DECIDIU por unanimidade 

aprovar a celebração de Convênio entre a Faculdade Novoeste e o Crea-MS, 

considerando todas as concessões e descontos oferecidos, bem como a 

contrapartida solicitada, e  submeter o processo à homologação do Plenário. 

 
PLENÁRIO 
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006P 

Decisão da Diretoria n. 033/2021 D/MS - A Diretoria do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso do Sul - Crea - MS após 

apreciação do protocolo n. P-2020/178391-0 de interesse da RESULTADOS 

CONSULTORIA, INOVAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI que solicita a formalização de 

Convênio que tem por objetivo a concessão unilateral de desconto de 30% (trinta 

por cento) nas mensalidades praticadas: Curso Regular: Educação Infantil, Ensino 

Fundamental I e II (1º ao 9º ano), Ensino Médio (1º ao 3º ano), Cursos Livres e 

Preparatórios para Concursos e Pós-Graduações Presenciais incidentes nas 

parcelas mensais do fornecedor, desde que pagas até o dia 5 (cinco) de cada mês 

aos empregados e dependentes, (beneficiários do convênio) percentuais esses não 

cumulativos com quaisquer outros descontos eventualmente ofertados pelo 

fornecedor. A comprovação da condição de beneficiário do convênio dar-se-á 

mediante apresentação da Identidade e um documento de comprovação do 

vínculo com o conveniado, sem prejuízo de outras exigências documentais 

consideradas necessárias pelo fornecedor. Serão ainda concedidas para os 

empregados do Crea-MS, 03 (três) bolsas de 50% (cinquenta por cento), e 02 

(duas) bolsas de 50% (cinquenta por cento) para todos os beneficiários desse 

convênio para sorteio, com a contrapartida oferecida, qual seja, de disponibilizar 

link de acesso da Instituição no site do Crea-MS, onde os interessados na 

contratação possam ter acesso direto para solicitar orçamentos e efetivar suas 

matrículas, bem como, divulgação nas redes sociais do Crea-MS, e; considerando 

a C.I. n. 082/2020 do Departamento de Relações Institucionais, e Parecer n. 

014/2021 do Departamento Jurídico do Crea-MS,  DECIDIU por unanimidade 

aprovar a celebração de Convênio entre a Resultados Consultoria, Inovação e 

Serviços Eireli e o Crea-MS, considerando todas as concessões e descontos 

oferecidos, bem como a contrapartida solicitada, e  submeter o processo à 

homologação do Plenário. 

 

PLENÁRIO 
 

 

b) Relato de processos: 

 

b.1) Aprovados “Ad Referendum” do Plenário pela Presidente; 

 

b.2) de Conselheiros; 

 

b.2.1 – Relato de Processos: Revéis e Auto de Infração 

 

   b.2.1.1 – Processos do Sistema eCrea: Revel 

 

 

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 Conselhos Regionais.” 
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 Processo Autuado Relator Relato 

1 I2018/130338-2 

KESIA CARLA DOS 
SANTOS - 

CONDOMINIO 
MORADAS DOURADOS 

CARLOS 
EDUARDO 

BITTENCOUR
T CARDOZO 

Ante o exposto, somos pela 

procedência do AI n. 
I2018/130338-2 e consequente 
aplicação de multa prevista na 
penalidade alínea "D" do art. 73 da 
Lei nº 5.194, de 1966, infração 
alínea "A" do art. 6º da Lei nº 

5.194, de 1966, em grau mínimo. 

 

 

MANUTENÇÃO 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 

"Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART).” 

 

 Processo Autuado Relator Relato 

2 I2018/131655-7 

INNOVATE 
MONTAGEM DE 
ESTRUTURAS 

METÁLICAS LTDA 

ELOI 
PANACHUKI 

Ante o exposto, somos pela 
procedência do AI n. 
I2018/131655-7 e consequente 
aplicação de multa prevista na 
penalidade alínea "A" do art. 73 da 
Lei nº 5.194, de 1966, infração art. 

1º da Lei nº 6.496, de 1977, em 

grau máximo. 

3 I2017/068650-1 

ADMINISTRAÇÃO DE 
EMPREENDIMENTOS 

E PROJETOS LTDA - 
ME 

MARCELO 
FLAVIO 

DELGADO 

Ante o exposto, somos pela 
procedência do AI n. 
I2017/068650-1 e consequente 
aplicação de multa prevista na 

penalidade alínea "A" do art. 73 da 
Lei nº 5.194, de 1966, infração art. 
1º da Lei nº 6.496, de 1977, em 
Grau máximo. 

4 I2017/070136-5 

ADMINISTRAÇÃO DE 
EMPREENDIMENTOS 
E PROJETOS LTDA - 

ME 

MARCELO 
FLAVIO 

DELGADO 

Ante o exposto, somos pela 

procedência do AI n. 
I2017/070136-5 e consequente 
aplicação de multa prevista na 
penalidade alínea "A" do art. 73 da 
Lei nº 5.194, de 1966, infração art. 
1º da Lei nº 6.496, de 1977, Grau 
Mínimo. 

5 I2018/126046-2 
ANTONIO LUIS 

COTRIM DE MOURA 

ANDRADE 

MARIO 
BASSO DIAS 

FILHO 

Ante o exposto, somos pela 
procedência do AI n. 
I2018/126046-2 e consequente 
aplicação de multa prevista na 
penalidade alínea "A" do art. 73 da 

Lei nº 5.194, de 1966, infração art. 
1º da Lei nº 6.496, de 1977, em 
grau mínimo e o recolhimento da 
respectiva multa. 

 

 

 



  

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

PLENÁRIO 
 

PAUTA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N. 453 - DATA 11/6/2021 
 

 

7 

 

MANUTENÇÃO DOS AUTOS: Infração ao art. 58 da Lei n. 5.194, de 1966. 

“Art. 58 – Se o profissional, firma ou organização, registrado em qualquer Conselho Regional, 

exercer atividade em outra Região, ficará obrigado a visar, nela, o seu registro.” 

 
 Processo Autuado Relator Relato 

6 I2019/091860-2 
IURHY DA SILVA 

REZENDE 

AHMAD 
HASSAN 

GEBARA 

Ante o exposto, somos pela 
procedência do AI n. I2019/091860-
2 e consequente aplicação de multa 
prevista na penalidade alínea "A" do 

art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966, 

infração art. 58 da Lei nº 5.194, de 
1966, em grau mínimo. 

7 I2018/131654-9 

INNOVATE 
MONTAGEM DE 
ESTRUTURAS 

METÁLICAS LTDA 

ELOI 
PANACHUKI 

Ante o exposto, somos pela 
procedência do AI n. I2018/131654-
9 e consequente aplicação de multa 

prevista na penalidade alínea "A" do 
art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966, 
infração art. 58 da Lei nº 5.194, de 
1966, em grau máximo. 

 

 

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 Conselhos Regionais.” 

 
 Processo Autuado Relator Relato 

8 I2019/014018-0 ELAYNE SILVA VIANA 
ADRIANA DOS 

SANTOS DAMIAO 

Mediante analise dos fatos foi 
sugerido ao Setor de Fiscalização 
para esclarecer e/ou constatar 
detalhamento da 
edificação/construção. Em 

12/03/2021 foi retornado da 
fiscalização e relatou que após 
visita in loco constatou que 
imóvel se encontrava fechado e 
obra paralisada. Observamos que 
não houve o detalhamento da 
edificação/construção na nova 

visita. Considerando que foi 
atendida a falta através da ART 
n° 1320200044197, de 
26/05/2020; Considerando as 
situações econômicas da autuada 

e do esposo se encontram 
desempregados, morando em 

casa de familiares; Considerando 
a atual conjuntura local, nacional 
e mundial em virtude da 
pandemia que afetou a 
economia, gerando a falta de 
emprego, surgimento de 

moradores de rua, entre outros; 
Considerando que haverá gastos 
para continuação da construção 
da casa, caso a defesa possibilite 
a obter renda econômica 



  

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

PLENÁRIO 
 

PAUTA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N. 453 - DATA 11/6/2021 
 

 

8 

 

favorável; Considerando que a 

obra ainda se encontra 
paralisada; Considerando que o 
local da autuação trata-se de 
pequena edificação residencial 
simples, como mostra nas fotos 
da visita; Desta forma mediante 

dos fatos observados e 
analisados peço pelo 
arquivamento do processo. 

9 I2019/094770-0 
ADAIRO FURTADO DE 

ALMEIDA 
AHMAD HASSAN 

GEBARA 

Ante o exposto, somos pela 

improcedência do AI n. 
I2019/094770-0 e consequente 

arquivamento do referido 
processo. 

10 I2020/035235-5 
CLAUDENIR 

RODRIGUES DE 
MATOS 

CARLOS 
EDUARDO 

BITTENCOURT 

CARDOZO 

Ante o exposto, somos pelo 
arquivamento do auto de infração 
e cancelamento da multa. 

11 I2018/135112-3 
ODENYR LIMA 

ALBUQUERQUE 

OSCAR RAUL 

DIAS HAACK 

Ante o exposto, somos pela 
procedência do AI n. 
I2018/135112-3 e consequente 
aplicação de multa prevista na 
penalidade alínea "D" do art. 73 

da Lei nº 5.194, de 1966, 
infração alínea "A" do art. 6º da 
Lei nº 5.194, de 1966, em grau 
máximo.  Mesmo o autuado ter 

apresentado  ART do profissional 
do sistema da CRVM-MS observa-
se a seguintes falhas: 1- A defesa 

somente foi apresentada em 
16/06/2021, após a notificação 
de reincidência em 13/03/2020. 
2- A ART apresentada, 
entendemos não estar validada, 
uma vez que é obrigatória 

constar nesse documento a 
assinatura e carimbo do servidor 
daquele Conselho, fato que não é 
evidente. Dessa forma, nosso 
parecer é de autuação conforme 
descrito anteriormente. 

12 I2019/094794-7 
WILLIAN MARCIO 

TOFFOLI 

ROBSON 
TEIXEIRA DOS 

SANTOS 

Ante o exposto, somos pela 
procedência do AI n. 

I2019/094794-7 e consequente 
arquivamento. 

 

 

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

 “..Art. 6º - Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo: 

e) a firma, organização ou sociedade que, na qualidade de pessoa jurídica, exercer atribuições 

reservadas aos profissionais da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia, com infringência 

do disposto no parágrafo único do Art. 8º desta Lei..” 
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 Processo Autuado Relator Relato 

13 I2019/068616-7 
ANDERSON LUCAS 

GALLACCI 

CARLOS EDUARDO 

BITTENCOURT 
CARDOZO 

Ante o exposto, somos pelo 
arquivamento do auto de 
infração e cancelamento da 
multa. 

 

 

   b.2.1.2 – Processos do Sistema eCrea: Com Defesa 

 

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 Conselhos Regionais.” 

 
 Processo Autuado Relator Relato 

14 I2019/101116-3 
JULIANA FROES 
CALIXTO GOMES 

AHMAD HASSAN 
GEBARA 

Ante o exposto, somos pela 
procedência do AI n. 
I2019/101116-3 e 
consequente aplicação de multa 
prevista na penalidade alínea 
"D" do art. 73 da Lei nº 
5.194, de 1966, infração alínea 

"A" do art. 6º da Lei nº 5.194, 
de 1966., em grau mínimo. 

15 I2019/101962-8 
JULIANA FROES 
CALIXTO GOMES 

AHMAD HASSAN 
GEBARA 

Ante o exposto, somos pela 
procedência do AI n. 
I2019/101962-8 e 

consequente aplicação de multa 
prevista na penalidade alínea 
"D" do art. 73 da Lei nº 
5.194, de 1966., infração 
alínea "A" do art. 6º da Lei nº 
5.194, de 1966., em grau 
mínimo. 

16 I2018/138303-3 
ANGELA DE CASTRO 

CUNHA FACHINI 
AHMAD HASSAN 

GEBARA 

Ante o exposto, somos pela 
procedência do AI n. 
I2018/138303-3 e 
consequente aplicação de multa 
prevista na penalidade alínea 
"D" do art. 73 da Lei nº 

5.194, de 1966, infração alínea 
"A" do art. 6º da Lei nº 5.194, 
de 1966., em grau mínimo. 

17 I2019/115427-4 
ALUSUL ALUMINIO E 
ACESSORIOS LTDA 

CARLOS EDUARDO 
BITTENCOURT 

CARDOZO 

Ante o exposto, somos pela 

procedência do AI n. 

I2019/115427-4 e 
consequente aplicação de multa 
prevista na penalidade alínea 
"E" do art. 73 da Lei nº 5.194, 
de 1966, infração alínea "A" do 
art. 6º da Lei nº 5.194, de 
1966, em GRAU MÁXIMO. 

18 I2019/017740-8 JOÃO NELSON LYRIO 
MARCELO FLAVIO 

DELGADO 

Ante o exposto, somos pela 
procedência do AI n. 
I2019/017740-8 e 
consequente aplicação de multa 
prevista na penalidade alínea 
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"D" do art. 73 da Lei nº 

5.194, de 1966., infração 
alínea "A" do art. 6º da Lei nº 
5.194, de 1966, em Grau 
mínimo 

19 I2019/017749-1 JOÃO NELSON LYRIO 
MARCELO FLAVIO 

DELGADO 

Ficou constatado pelo que consta 

nos autos que houve a 
irregularidade, contudo, visto que 
em recurso intempestivo nota-se 
que foi suprida ainda que 
extemporânea. Sendo assim, 

somos pela redução da multa 
aplicada. 

 

 

MANUTENÇÃO 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 

"Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART).” 

 
 Processo Autuado Relator Relato 

20 
I2019/031467-

7 

MATPAR INDUSTRIA 
COMERCIO E 

ENGENHARIA LTDA 

JOSE ANTONIO MAIOR 

BONO 

Ante o exposto, somos pela 

procedência do AI n. 
I2019/031467-7 e 
consequente aplicação de 
multa prevista na penalidade 

alínea "A" do art. 73 da Lei 
nº 5.194, de 1966, infração 

art. 1º da Lei nº 6.496, de 
1977, 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 técnico.” 

 
 Processo Autuado Relator Relato 

21 I2019/063546-5 
WILSON GARCIA DA 

SILVA EIRELI 

CARLOS EDUARDO 
BITTENCOURT 

CARDOZO 

Ante o exposto, somos pela 
procedência do AI n. 
I2019/063546-5 e 

consequente aplicação de 
multa prevista na penalidade 
alínea "C" do art. 73 da 

Lei nº 5.194, de 1966, 
infração art. 59 da Lei nº 
5.194, de 1966, em grau 
máximo. 
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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 Conselhos Regionais.” 

 
 Nº Protocolo Autuado Nome Relator Relato 

22 I2019/101950-4 
GENDRON CARLOS DE 

REZENDE 
JOSE ANTONIO MAIOR 

BONO 

Ante o exposto, somos pelo 
arquivamento do AI n. 
I2019/101950-4 

 

 

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 

"Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART).” 

 
 Nº Protocolo Autuado Nome Relator Relato 

23 I2019/096838-3 

19.775.486/0001-68 - 
RMA ASSISTENCIA 

TÉCNICA EM 
ELEVADORES LTDA 

JOSE ANTONIO MAIOR 
BONO 

Ante o exposto, somos 
pelo arquivamento do AI n. 
I2019/096838-3. 

 

 

b.3) Comissões; 

 

b.3.1 – Comissão de Orçamento e Tomada de Contas – COTC 

 

 
Processo Adm. 

eletrônico (PAe) n. 
Assunto: 

1 - P2021/174961-8 Prestação De Contas mês de Abril/2021 

2 - P2021/178642-6 
Prestação de contas do Convênio 016/2020 – 

GDI/CONFEA – PRODAFISC N – II- A 

 

 

VIII – Proposta da Presidente e/ou da Diretoria. 


