
Ata da 349ª Reunião Ordinária da Diretoria do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul, realizada em 14 de julho de 
2021. 
 

Às quatorze horas e oito (14h08) do dia quatorze (14) de julho de dois mil e vinte e 1 

um (2021), excepcionalmente realizada de forma híbrida (virtual e presencial), reúne-2 

se a Diretoria em sua tricentésima quadragésima nona (349ª) Reunião Ordinária, 3 

convocada nos termos regimentais, sob a Presidência da Engenheira Agrimensora 4 

VÂNIA ABREU DE MELLO. Presentes os Senhores Diretores: ELÓI PANACHUKI, 1º 5 

Vice-Presidente, MÁRIO BASSO DIAS FILHO, 2º Vice-Presidente, ADSON 6 

MARTINS DA SILVA, 1º Diretor Administrativo, MARCELO FLÁVIO DELGADO, 2ª 7 

Diretor Administrativo, REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA, 1º Diretor Financeiro, e 8 

NELISON FERREIRA CORREA, 2º Diretor Financeiro. Ausências Justificadas: 9 

Não houve. I - Verificação de quórum: Havendo número legal, a Senhora 10 

Presidente dá início aos trabalhos. II – Ata: Leitura, Discussão e Aprovação. Não 11 

havendo manifestação é aprovada a Ata da 348ª Reunião Ordinária. Ordem do dia. 12 

III.a) Processo n. P2021/180623-9- Crea-MS - A Diretoria do Crea-MS, após a 13 

apresentação pela Gerente do Departamento Administrativo Dayane Lucas da Silva 14 

da Prestação de Contas relativa ao mês de maio do exercício de 2021, com 15 

demonstração dos quadros de valores da Receita e Despesa e considerando que 16 

pelo Regimento Interno do Crea-MS, em seu artigo 104, inciso IV, compete à 17 

Diretoria, dentre outros propor diretrizes administrativas e supervisionar a gestão dos 18 

recursos materiais, humanos e financeiros do Crea-MS e, considerando ainda a 19 

competência da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, DECIDIU por 20 

unanimidade pelo encaminhamento da referida Prestação de Contas para análise e 21 

manifestação da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas e posteriormente ao 22 

Plenário do Crea-MS para homologação. III.b)  A Diretoria do Crea-MS, após 23 

apreciar a Portaria n. 024, de 11 de junho de 2021 que estabelece medidas 24 

institucionais, administrativas e de procedimentos para trabalho presencial e 25 

teletrabalho (home office), em caráter temporário e excepcional para a mitigação dos 26 

riscos decorrentes da doença causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19) no 27 

âmbito do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul – 28 

Crea-MS, emitida pela Presidente “ad referendum” nos termos do inciso XIV do 29 

artigo 94 do Regimento Interno, DECIDIU, por unanimidade, pela homologação das 30 

medidas adotadas e inseridas na referida Portaria e assim deverá ser submetida à 31 

apreciação do Plenário em sua próxima Sessão. III.c) A Diretoria do Crea-MS, após 32 

apreciar a Portaria n. 026, de 24 de junho de 2021 que estabelece os procedimentos 33 

de retorno ao trabalho presencial dos empregados do Crea-MS, pertencentes ao 34 

grupo de risco e já imunizados contra a COVID-19, emitida pela Presidente “ad 35 

referendum” nos termos do inciso XIV do artigo 94 do Regimento Interno, DECIDIU, 36 

por unanimidade, pela homologação das medidas adotadas e inseridas na referida 37 

Portaria e assim deverá ser submetida à apreciação do Plenário em sua próxima 38 

Sessão. III.d) A Diretoria do Crea-MS, após apreciar a Portaria n. 029, de 1º de julho 39 

de 2021 que altera a forma de realização da Reunião Ordinária da Diretoria, no mês 40 



 

de julho de 2021, em caráter excepcional no âmbito do Conselho Regional de 41 

Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul – Crea-MS, emitida pela Presidente 42 

“ad referendum” nos termos do inciso XIV do artigo 94 do Regimento Interno, 43 

DECIDIU, por unanimidade, pela homologação das medidas adotadas e inseridas na 44 

referida Portaria e assim deverá ser submetida à apreciação do Plenário em sua 45 

próxima Sessão. IV- Propostas Extrapauta – IV. 1) A Diretoria do Crea-MS, após 46 

apreciação do Protocolo n. P2021/173608-7 do Instituto de Meio Ambiente de Mato 47 

Grosso do Sul – Imasul, que solicita celebração do Termo de Cooperação Técnica 48 

com o Crea-MS, com o objetivo de compartilhar entre os convenentes  informações, 49 

visando incentivar o exercício legal das profissões da Área da Geologia, Geografia, 50 

Engenharia e Agronomia, ligadas ao Meio Ambiente, bem como a adoção de ações 51 

conjuntas entre o Crea-MS e o Imasul, o apoio mútuo na área de fiscalização do 52 

exercício profissional, e ainda a troca de informações técnicas e profissionais entre 53 

as partes e apoio às alterações da legislação e normativos atinentes, e; 54 

Considerando Nota Técnica n. 013/2021 do Departamento de Assessoria Técnica; 55 

Considerando Parecer Jurídico n. 023/2021 do Departamento Jurídico; 56 

Considerando CI n. 040/2021 do Departamento de Relações Institucionais, DECIDIU 57 

por unanimidade aprovar a celebração do Termo de Cooperação Técnica entre o 58 

Imasul e o Crea-MS visando exclusivamente a troca de informações para que as 59 

Instituições conveniadas exerçam suas atribuições de fiscalização, sendo 60 

responsabilidade de cada uma a preservação e proteção das informações 61 

repassadas, e posterior envio ao Plenário do Crea-MS para homologação. IV. 2) A 62 

Diretoria do Crea-MS, após apreciar Proposta da Presidência n. 007/2021, com o 63 

seguinte teor: “A Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 64 

Mato Grosso do Sul em conformidade com o artigo 94, Inciso XIII, do Regimento 65 

Interno do Crea-MS e; Considerando a necessidade de revisão do regulamento de 66 

pessoal para adequação das alterações ocorridas com a Reforma Trabalhista; 67 

Propõe: A alteração parcial do Regulamento de Pessoal adequando às novas 68 

regulamentações ocorridas na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), com a 69 

Reforma Trabalhista – Lei n. 13.467/17, conforme texto anexo a esta proposta. Para 70 

melhor compreensão registramos os principais itens de alteração: 1) Vedação da 71 

realização de horas extras aos empregados com jornada de 30 (horas) semanais, 72 

que passa a adotar o regime de compensação, consoante ao disposto no § 6º, do 73 

art. 59, da CLT; 2) Regramento para abono de faltas injustificadas; 3) Fracionamento 74 

de férias em até 3 (três) períodos; 4) Horário para utilização do Uniforme; 5) 75 

Adequação na redação de diversos artigos para a linguagem formal. É assim que 76 

submetemos à apreciação desta Diretoria”, DECIDIU por unanimidade pela 77 

aprovação do inteiro teor da Proposta da Presidência de n. 007/2021, bem como, 78 

aprovação da minuta do Regulamento de Pessoal do Crea-MS, apresentada e lida 79 

durante a Reunião, sem nenhuma alteração sugerida. IV. 3) A Diretoria do Crea-MS, 80 

após apreciar Proposta da Presidência n. 008/2021, com o seguinte teor: “A 81 

Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do 82 



 

Sul em conformidade com o artigo 94, Inciso XIII, do Regimento Interno do Crea-MS 83 

e, Considerando a proposta de prestação de serviços bancários, consolidada no 84 

processo administrativo eletrônico P2021/181646-3, com a redução das tarifas 85 

oferecidas pela instituição financeira oficial Caixa Econômica Federal; Considerando 86 

que na proposta de tarifas da Caixa Econômica Federal, referente à emissão e 87 

recebimento de boletos, o valor para boleto registrado e liquidado será de R$ 1,27 88 

(um real e vinte e sete centavos), enquanto que o valor atualmente praticado junto a 89 

CEF é de $ 1,47 (um real e quarenta e sete centavos) e o ofertado pelo Banco do 90 

Brasil, por meio do PAe n. P2020/179595-1, corresponde à R$ 1,35 (um real e trinta 91 

e cinco centavos). Registra-se que, a tarifa relativa a emissão e liquidação de 92 

boletos tem maior impacto no contrato de serviços bancários. Considerando a oferta 93 

de implantação do “BOLEPIX” a partir do mês de agosto do ano corrente, que 94 

possibilitará a adequação do sistema de emissão de boletos de pagamentos aos 95 

usuários do Conselho para quitação através de meio instantâneo (PIX); 96 

Considerando que, conforme manifestação do Departamento de Tecnologia da 97 

Informação, carreada aos autos do PAe n. P2020/179595-1, sob o Id: 247352, 98 

acerca da impossibilidade de validação do registro de boletos na plataforma 99 

chamada API do Banco do Brasil, face aos diversos problemas encontrados durante 100 

o processo, o que impediu a migração dos serviços de arrecadação deste Regional 101 

para a instituição financeira oficial Banco do Brasil S.A., e por conseguinte a 102 

efetivação da implantação do contrato de prestação de serviços bancários com 103 

aquela instituição financeira, conforme aprovado por meio da Decisão da Diretoria n. 104 

078/2020 D/MS. Propõe: A celebração de contrato de prestação de serviços 105 

bancários com a instituição financeira oficial Caixa Econômica Federal, em razão da 106 

efetividade e excelência nos serviços prestados ao Crea-MS. É assim que 107 

submetemos à apreciação desta Diretoria”,  DECIDIU por unanimidade pela 108 

aprovação do inteiro teor da Proposta da Presidência de n. 008/2021, qual seja, da 109 

celebração de contrato de prestação de serviços bancários com a instituição 110 

financeira oficial Caixa Econômica Federal, em razão da efetividade e excelência 111 

nos serviços prestados ao Crea-MS, conforme justificativas apresentadas durante a 112 

Reunião. IV. 4) A Diretoria do Crea-MS, após apreciar a Portaria n. 032, de 13 de 113 

julho de 2021 que institui a Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais do 114 

Crea-MS, emitida pela Presidente “ad referendum” nos termos do inciso XIV do 115 

artigo 94 do Regimento Interno, DECIDIU, por unanimidade, pela homologação das 116 

medidas adotadas e inseridas na referida Portaria, e assim deverá ser divulgada nos 117 

expedientes internos e no site do Crea-MS de modo a dar conhecimento amplo. 118 

Informes: A Gerente do Departamento Administrativo Dayane Lucas da Silva 119 

apresentou, por meio de comparativos de receitas e despesas dos exercícios de 120 

2020 e 2021, a situação financeira do Crea-MS. A Senhora Presidente aproveitou a 121 

oportunidade para repassar sobre todas as atividades institucionais do Crea-MS, 122 

bem como a agenda de compromissos. O 1º Vice-Presidente Elói Panachuki, 123 

ressaltou a importância da participação presencial, uma vez que os assuntos 124 



 

levantados durante a reunião puderam ser analisados in loco com a devida atenção, 125 

comentário este, que foi endossado pelos demais diretores presentes, que ainda 126 

reforçaram a eficiência da realização de reunião híbrida, a qual foi realizada 127 

respeitando todos os protocolos de segurança sanitária. Por fim, a Senhora 128 

Presidente solicitou que os Diretores assinassem eletronicamente a Ata da 348º 129 

Reunião Ordinária da Diretoria, bem como a lista de Presença que está disponível 130 

no Processo Administrativo Eletrônico de n. P2021/181486-0, considerando o 131 

aspecto excepcional da Reunião. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente 132 

dá por encerrados os trabalhos. E, para constar, eu, ADSON MARTINS DA SILVA, 133 

1º Diretor Administrativo, mandei lavrar a presente Ata que, lida e aprovada, vai 134 

assinada por mim e demais Diretores presentes. 135 

 136 
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Assinado eletronicamente 
VÂNIA ABREU DE MELLO 

Presidente 

 
 

                     Assinado eletronicamente                                                                                   Assinado eletronicamente 
                             ELÓI PANACHUKI                                                                                       MÁRIO BASSO DIAS FILHO                    
                             1º Vice-Presidente                                                                                              2º Vice-Presidente 

 
 

 
                       Assinado eletronicamente                                                                                   Assinado eletronicamente 
                   ADSON MARTINS DA SILVA                                                                             MARCELO FLÁVIO DELGADO  
                       1º Diretor Administrativo                                                                                       2º Diretor Administrativo 

 
 
 
                     Assinado eletronicamente                                                                                   Assinado eletronicamente 
              REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA                                                                      NELISON FERREIRA CORREA 
                          1º Diretor Financeiro                                                                                             2º Diretor Financeiro 
 

 
 
 


