
Ata da 352ª Reunião Ordinária da Diretoria do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul, realizada em 27 de outubro 
de 2021. 
 

Às quatorze horas e quatro minutos (14h04) do dia vinte e sete (27) de outubro de dois mil e 1 

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

se a Diretoria em sua tricentésima quinquagésima segunda (352ª) Reunião Ordinária, 3 

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

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

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

1º Diretor Administrativo, MARCELO FLÁVIO DELGADO, 2ª Diretor Administrativo, 7 

REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA, 1º Diretor Financeiro. Ausências Justificadas: 8 

NELISON FERREIRA CORREA, 2º Diretor Financeiro. I - Verificação de quórum: Havendo 9 

número legal, a Senhora Presidente dá início aos trabalhos. II – Ata: Leitura, Discussão e 10 

Aprovação. Não havendo manifestação é aprovada a Ata da 351ª Reunião Ordinária. 11 

Ordem do dia. III.a) Processo n. P2021/200261-3 - Crea-MS - A Diretoria do Crea-MS, após 12 

a apresentação pela Gerente do Departamento Administrativo Dayane Lucas da Silva da 13 

Prestação de Contas relativa ao mês de agosto do exercício de 2021, com demonstração 14 

dos quadros de valores da Receita e Despesa e considerando que pelo Regimento Interno 15 

do Crea-MS, em seu artigo 104, inciso IV, compete à Diretoria, dentre outros propor 16 

diretrizes administrativas e supervisionar a gestão dos recursos materiais, humanos e 17 

financeiros do Crea-MS e, considerando ainda a competência da Comissão de Orçamento e 18 

Tomada de Contas, DECIDIU por unanimidade pelo encaminhamento da referida Prestação 19 

de Contas para análise e manifestação da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas e 20 

posteriormente ao Plenário do Crea-MS para homologação. III.b) Processo n. 21 

P2021/200261-3 - Crea-MS - A Diretoria do Crea-MS, após a apresentação pela Gerente do 22 

Departamento Administrativo Dayane Lucas da Silva da Proposta Orçamentária para o 23 

exercício de 2022 elaborado, sob sua supervisão, pela Área Financeira e Contábil e com o 24 

apoio das demais unidades organizacionais, considerando Decisão Plenária do Confea n. 25 

1394/2021 que aprova  o macrocronograma para implantação do novo modelo de gestão 26 

orçamentária do Sistema Confea/Crea e Mútua e dá outras providências, considerando que 27 

pelo  Regimento Interno do Crea-MS, em seu artigo 104, inciso III, compete à Diretoria 28 

analisar o orçamento do Conselho a ser encaminhado ao Plenário para apreciação, e, 29 

considerando que compete à Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, artigo 144, 30 

inciso II, apreciar e deliberar sobre a Proposta Orçamentária Anual a ser encaminhada ao 31 

Plenário do Crea e após ao Confea para homologação, DECIDIU por unanimidade aprovar a 32 

Proposta Orçamentária para o exercício de 2022 no valor de R$ R$ 22.212.083,96 (vinte e 33 

dois milhões, duzentos e doze mil,  oitenta e três reais e noventa e seis centavos) 34 

encaminhando-a para a Comissão de Orçamento e Tomada de Contas e posteriormente ao 35 

Plenário para aprovação. III.c) A Diretoria do  Crea-MS, após apreciar o Protocolo 36 

P2021/200102-1 de interesse da APIMS – Associação dos Provedores de Internet de Mato 37 

Grosso do Sul, que solicita a cessão ou desconto de 70% (setenta porcento) do Plenário e 38 

auditórios do Crea-MS para a realização do Encontro dos Provedores de Internet de Mato 39 

Grosso do Sul, a ser realizado nos dias 25 e 26 de novembro de 2021, e considerando a C.I. 40 

N. 070/2021-DRI do Departamento de Relações Institucionais, DECIDIU por unanimidade 41 

negar a solicitação de cedência e desconto de 70% (setenta porcento), uma vez que seria 42 

inviável a utilização de todos os espaços solicitados simultaneamente à rotina de trabalho 43 



 
dos empregados, restringindo o controle e a segurança dos envolvidos, devendo assim 44 

permanecer a tabela vigente de valores para utilização dos espaços para o evento. IV- 45 

Propostas Extrapauta – IV. 1) A Diretoria do Crea-MS, após apreciar o Protocolo 46 

P2021/200450-0 de interesse da Controladoria-Geral do Município de Campo Grande-MS, 47 

que solicita a cessão do Auditório Arquiteto Arnaldino da Silva, para a realização do 48 

Seminário "Transparência, Ética e Integridade no Serviço Público”, nos dias 17 e 18 de 49 

novembro de 2021, das 13h às 17h30 (17/11) e das 8h às 11h30 (18/11), com a 50 

contrapartida oferecida, qual seja, a disponibilização de 05 (cinco) vagas para o Conselho, e 51 

considerando a C.I. N. 075/2021-DRI do Departamento de Relações Institucionais, DECIDIU 52 

por unanimidade aprovar a solicitação de cessão do Auditório Arquiteto Arnaldino da Silva, 53 

para a realização do Seminário "Transparência, Ética e Integridade no Serviço Público”, nos 54 

dias 17 e 18 de novembro de 2021, com a contrapartida oferecida. IV. 2) A Diretoria do  55 

Crea-MS, após apreciar o Protocolo P2021/210917-5 de interesse do  Instituto Federal de 56 

Mato Grosso do Sul - IFMS, que solicita a cessão do Auditório Arquiteto Arnaldino da Silva, 57 

para a realização da Posse do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (COEPE), 58 

capacitações e reuniões com os Diretores de Ensino, no dia 17 de dezembro de 2021, das 59 

7h às 13h, e considerando a C.I. N. 077/2021-DRI do Departamento de Relações 60 

Institucionais, DECIDIU por unanimidade aprovar a solicitação de cessão do Auditório 61 

Arquiteto Arnaldino da Silva, para a realização da Posse do Conselho de Ensino, Pesquisa e 62 

Extensão (COEPE), capacitações e reuniões com os Diretores de Ensino, no dia 17 de 63 

dezembro de 2021, das 7h às 13h. IV. 3) A Diretoria do Crea-MS, após apreciar o Protocolo 64 

P2021/161108-0 de interesse do Instituto de Pós-Graduação & Graduação Ltda. - IPOG, 65 

que solicita a formalização de Convênio Educacional, propiciando a concessão de 66 

descontos e benefícios para os profissionais registrados e empregados do Crea-MS, bem 67 

como seus respectivos dependentes, sobre o valor das mensalidades dos cursos oferecidos 68 

pelo IPOG, e considerando a C.I. N. 076/2021-DRI do Departamento de Relações 69 

Institucionais, DECIDIU por aprovar na íntegra a formalização de Convênio Educacional, 70 

propiciando a concessão de descontos e benefícios para os profissionais registrados e 71 

empregados do Crea-MS, bem como seus respectivos dependentes, sobre o valor das 72 

mensalidades dos cursos oferecidos pelo IPOG. IV. 4) A Diretoria do Crea-MS, após 73 

apreciar as tarefas de n. 70022 (Antonio Marques Lucas); 70024 (Gustavo Eder Silva Lima); 74 

70045 (Ajurimar Cupertino Macedo); 70069 (Renata Souza Goes); 70124 (Celeido Dussel 75 

Rodrigues)  que solicita a concessão de  bolsa de estudo, para o curso de Engenharia Civil 76 

na Faculdade Católica Paulista, CNPJ: 12.295.018/0001-47,  e considerando a Portaria n. 77 

025, de 21 de junho de 2021, que define e regulamenta os procedimentos para capacitação 78 

dos empregados do Crea-MS; considerando que não foram previstos no orçamento do 79 

corrente exercício recursos orçamentários na conta contábil: 6.2.2.1.1.01.04.02.001 – Auxílio 80 

Educação, uma vez que este auxílio deixou de ser disponibilizado no Conselho, e 81 

considerando que o Plano de Cargos e Salários – PCS do Crea-MS não prevê critérios para 82 

progressão funcional com previsão de contrapartida por parte do empregado relacionado a 83 

investimento realizado pelo Conselho, DECIDIU por unanimidade negar as solicitações de 84 

concessão de  bolsa de estudo para o curso de Engenharia Civil na Faculdade Católica 85 

Paulista, observadas todas as análises normativas como a Portaria  025, de 21 de junho de 86 

2021 e o disposto no Plano de Cargos e Salários, bem como os impactos no orçamento do 87 

Crea-MS, uma vez que não existe previsão orçamentária para este fim. IV. 5) A Diretoria do 88 

Crea-MS, após apreciação do Protocolo n. P2021/186291-0 do Conselho Regional de 89 



 
Engenharia e Agronomia do Mato Grosso – Crea-MT, que solicita celebração de Termo de 90 

Cooperação Técnica, com a finalidade da transferência/concessão de uso da tecnologia 91 

(software) denominada como e-Crea desenvolvido pelo Crea-MS para o Crea-MT, e; 92 

Considerando Parecer Técnico n. 002/2021 do Departamento de Tecnologia da Informação; 93 

Considerando Parecer Jurídico n. 052/2021 do Departamento Jurídico; Considerando CI n. 94 

078/2021 do Departamento de Relações Institucionais, DECIDIU por unanimidade aprovar a 95 

celebração do Termo de Cooperação Técnica entre o Crea-MT e o Crea-MS, desde que 96 

sejam observadas todas as ressalvas do Departamento de Tecnologia da Informação, 97 

principalmente com relação à atualização do sistema e desenvolvimento dos painéis de 98 

business intelligence, além de cumprimento de prazos e posterior envio ao Plenário do 99 

Crea-MS para homologação. IV. 6) A Diretoria do Crea-MS, após apreciação do Protocolo n. 100 

P2021/124115-0 da Prefeitura Municipal de Campo Grande, que solicita celebração do 101 

Termo de Cooperação Técnica com o Crea-MS, com o objetivo de ampliar os recursos 102 

técnico-profissionais e reduzir os custos operacionais para estabelecer o intercâmbio de 103 

informações cadastrais sobre quadro de funcionários pertencentes ao Sistema Confea/Crea, 104 

atuação profissional, obras em andamento, e informações recíprocas que possam auxiliar 105 

no desempenho de suas funções no Município de Campo Grande – MS, e; Considerando 106 

Nota Técnica n. 008/2021 do Departamento de Assessoria Técnica; Considerando Parecer 107 

Jurídico n. 051/2021 do Departamento Jurídico; Considerando CI n. 059/2021 do 108 

Departamento de Relações Institucionais, DECIDIU por unanimidade aprovar a celebração 109 

do Termo de Cooperação Técnica entre a Prefeitura Municipal de Campo Grande e o Crea-110 

MS visando exclusivamente a troca de informações para que as Instituições conveniadas 111 

exerçam suas atribuições de fiscalização, sendo responsabilidade de cada uma a 112 

preservação e proteção das informações repassadas, e posterior envio ao Plenário do Crea-113 

MS para homologação. IV. 7) A Diretoria do Crea-MS, considerando a análise e 114 

manifestação favorável da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Chamamento 115 

Público 001/2020, designada por meio da Decisão PL/MS 519/2019 do Plenário do Crea-116 

MS, em relação às prestações de contas de que tratam os Termos de Fomento n. 001/2020 117 

e 002/2020 firmados entre o Crea-MS e a ACEA – Associação Campo-Grandense de 118 

Engenheiros Agrônomos e ABEMEC – Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos 119 

Seção do Mato Grosso do Sul, considerando o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) 120 

repassados pelo Conselho para cada termo de fomento; considerando que a Comissão 121 

recomendou que as referidas prestações de contas fossem remetidas à Diretoria, Comissão 122 

de Orçamento e Tomada de Contas e ao Plenário para manifestação, conforme consignado 123 

em ata que foi remetida a esta Diretoria por meio da C.I. n. 080/2021 do Departamento de 124 

Relações Institucionais, DECIDIU por unanimidade pela aprovação da prestação de contas 125 

apresentada pela ACEA e por aprovar com ressalvas a prestação de contas apresentada 126 

pela ABEMEC, recomendando que seja emitida notificação alertando-a sobre as 127 

impropriedades constatadas, qual seja, dos pagamentos efetuados aos prestadores de 128 

serviços realizados anteriormente à emissão e atesto das respectivas notas fiscais e pelo  129 

encaminhamento à Comissão de Orçamento e Tomada de Contas para sua manifestação e  130 

posteriormente ao Plenário do Crea-MS para homologação. IV. 8) A Diretoria do Crea -MS, 131 

considerando a análise e manifestação favorável da Comissão de Monitoramento e 132 

Avaliação do Chamamento Público 001/2020, designada por meio da Decisão PL/MS 133 

519/2019 do Plenário do Crea-MS, em relação às prestações de contas de que tratam os 134 

Termos de Fomento n. 004/2020, 005/2020 e 006/2020 firmados entre o Crea-MS e a ACEA 135 



 
– Associação Campo-Grandense de Engenheiros Agrônomos, IEMS – Instituto de 136 

Engenharia de Mato Grosso do Sul e ABEMEC – Associação Brasileira de Engenheiros 137 

Mecânicos Seção do Mato Grosso do Sul, considerando o valor de R$15.000,00 (quinze mil 138 

reais) repassados pelo Conselho para cada termo de fomento; considerando que a 139 

Comissão recomendou que as referidas prestações de contas fossem remetidas à Diretoria, 140 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas e ao Plenário para manifestação, conforme 141 

consignado em ata que foi remetida a esta Diretoria por meio da C.I. n. 081/2021 do 142 

Departamento de Relações Institucionais, DECIDIU por unanimidade pela aprovação da 143 

prestação de contas apresentada pela ACEA e IEMS e por aprovar com ressalvas a 144 

prestação de contas apresentada pela ABEMEC, recomendando que seja emitida 145 

notificação alertando-a sobre as impropriedades constatadas, qual seja, dos pagamentos 146 

efetuados aos prestadores de serviços realizados anteriormente à emissão e atesto das 147 

respectivas notas fiscais e pelo  encaminhamento à Comissão de Orçamento e Tomada de 148 

Contas para sua manifestação e  posteriormente ao Plenário do Crea-MS para 149 

homologação. Informes: A Gerente do Departamento Administrativo Dayane Lucas da Silva 150 

apresentou, por meio de comparativos de receitas e despesas dos exercícios de 2020 e 151 

2021, a situação financeira do Crea-MS, além de apresentar o novo modelo de gestão 152 

orçamentária do Sistema Confea/Crea e Mútua. A Senhora Presidente aproveitou a 153 

oportunidade para repassar sobre todas as atividades institucionais do Crea-MS, bem como 154 

a agenda de compromissos. Os Diretores também aproveitaram para explanar sobre as 155 

atividades com assuntos relacionados ao Sistema Confea/Crea e Mútua das quais 156 

participaram. Por fim, a Senhora Presidente solicitou que os Diretores assinassem 157 

eletronicamente a Ata da 351º Reunião Ordinária da Diretoria, bem como a lista de 158 

Presença que está disponível no Processo Administrativo Eletrônico de n. P2021/211020-3, 159 

considerando o aspecto excepcional da Reunião. Nada mais havendo a tratar, a Senhora 160 

Presidente dá por encerrados os trabalhos. E, para constar, eu, ADSON MARTINS DA 161 

SILVA, 1º Diretor Administrativo, mandei lavrar a presente Ata que, lida e aprovada, vai 162 

assinada por mim e demais Diretores presentes.  163 

 164 
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 169 

 170 

 
 

Assinado eletronicamente 

VÂNIA ABREU DE MELLO 
Presidente 
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                             ELÓI PANACHUKI                                                                                       MÁRIO BASSO DIAS FILHO                    
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