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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 da Sessão Plenária Extraordinárias n. 64 e 
da Ata Sessão Plenária Ordinária n. 436, ambas realizadas no dia 10/1/2020.  

 
 

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 – PROPOSTA CP N. 8/2019 – CONFEA - 
P2020/000996-0. 
Informa que por meio da Deliberação n. 252/2019 rejeitou a Proposta CP 

n. 8/2019, que trata da inclusão de programa de Engenharia e Agronomia 
nos PPAs do Governo Federal e Governos Estatuais para atuação em obras 

ou serviços estruturadores de cada Estado da Federação.  
CEA – CEECA – CEEEM – CEEST – PLENÁRIO 
 

002C OF. CIRC. N. 104/2019 – CONFEA – P/2020/001302-0. 
Encaminha cópia da Decisão n. PL-2227/2019, que reconhece o direito 

dos Conselhos Regionais de Engenharia, Agronomia ao ressarcimento 
integral dos custos financeiros e operacionais do processo eleitoral 2018 
para Conselheiro Federal e dá outras providências.  

CEA – CEECA – CEEEM – CEEST – PLENÁRIO 
 

003C OF. CIRC. N. 103/2019 – CONFEA – P/2020/001304-6. 
Encaminha cópia da Decisão n. PL-2313/2019, que aprova o relatório 
apresentado pelos membros do Grupo de Trabalho (GT) Abalos Sísmicos 

em Maceió-AL, e dá outras providências.  
CEA – CEECA – CEEEM – CEEST – PLENÁRIO 

 
004C OF. CIRC. N. 1/2020 – CONFEA – P/2020/001311-9. 

Encaminha cópia da Decisão n. PL-2294/2019, que orienta aos Creas 

sobre emissão ou registro de atestado de capacidade técnico-operacional 
de empresas licitantes no âmbito dos Conselhos Regionais.  

CEA – CEECA – CEEEM – CEEST – PLENÁRIO 
 

005C MENSAGEM ELETRÔNICA – JOSÉ FERNANDES LEITE - ANALISTA 

GEÓLOGO – CONFEA – P/2020/012420-4. 
Envia relação da Diretoria e as composições das Comissões Permanentes 

e Especiais do Confea no exercício de 2020, para conhecimento.  
CEA – CEECA – CEEEM – CEEST – PLENÁRIO 

 
006C OF. CIRC. N. 88/2019 – CONFEA – P/2019/114794-4.  

Encaminha cópia da Decisão n. PL-1973/2019, que estabelece aos Creas 

sobre a disponibilização de benefícios/serviços/vantagens aos profissionais 
registrados nos Creas, sem custo ou intermediação dos Conselhos 

Regionais, e dá outras providências.  
CEA – CEECA – CEEEM – CEEST – PLENÁRIO 
 

007C OF. CIRC. N. 91/2019 – CONFEA – P/2019/114796-0.  
Encaminha cópia da Decisão n. PL-1876/2019, revoga atos 

administrativos normativos de competência do Confea.  
CEA – CEECA – CEEEM – CEEST – PLENÁRIO 
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008C OF. CIRC. N. 89/2019 – CONFEA – P/2019/114797-9. 
Encaminha cópia da Decisão n. PL-1816/2019,sobre Sistema para gestão 

das questões de sucessividade dos membros dos Conselhos Regionais.  
CEA – CEECA – CEEEM – CEEST – PLENÁRIO 
 

009C DECISÃO N. 6318/2019 - CEA 
Aprova o relatório de atividades da Câmara Especializada de Agronomia, 

referente ao mês de novembro de 2019. 
PLENÁRIO 
 

010C MENSAGEM ELETRÔNICA – CLÉCIA MARIA DE ABRANTES MOREIRA 
– ASSISTENTE DA MESA DIRETORA DO PLENÁRIO – CONFEA – 

P/2020/013215-0.  
Encaminha cópia da Decisão PL-0045/2020, que determina aos Creas a 
adoção da diretriz de ampliar a fiscalização em empreendimentos que 

demandam serviços de engenharia, agronomia e geociência com o 
objetivo de proteger a vida, tendo como principal meta fiscalizar 100% 

dos hospitais do país até 31/12/2021.  
CEA – CEECA – CEEEM – CEEST – PLENÁRIO 
 

011C DELIBERAÇÃO N. 001/2020 – COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL – 
CER. 

Deliberou por eleger o Conselheiro WILLIAN ZIMI ORTEGA PADILHA, como 
Coordenador Adjunto da Comissão Eleitoral Regional – CER-MS.  
PLENÁRIO 

 
 

 
 

b) Correspondências Expedidas;  

 
001E OF. N. 183/2019-DAT - (Engenheiro Civil LUCAS XAVIER SOARES - 

Presidente da AETL – MS) 
Informa o requerimento protocolizado neste conselho sob o n. 568086 em 

30/9/2019, foi submetido à apreciação da Comissão de Renovação do 
Terço, que deliberou por solicitar que apresentação de documentos.  
 

002E OF. N. 184/2019-DAT - (DARIO HONÓRIO MARTINS ALMIRÃO - 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio 

Ambiente) 
Encaminha para conhecimento e providências a Decisão PL-MS n. 
558/2019 do Crea-MS, a qual consta os profissionais do Sistema 

Confea/Crea que possuem atribuições para elaborar e apresentar junto aos 
órgãos ambientais os estudos e planos ambientais e correlatos. 

 
003E OF. N. 185/2019-DAT - (Engenheiro Agrônomo WESLEY SOUZA 
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PRADO) 

Informa que a Comissão de Renovação do Terço, após análise do 
expediente protocolizado neste Conselho sob o n. 383403, deliberou por 

solicitar que apresente comprovante de pagamento da anuidade do 
exercício de 2020, para que seja empossado no dia 10/01/2019 as 8h da 
manhã.  

 
004E OF. N. 186/2019-DAT - (Engenheiro Eletricista UENDER DA COSTA 

FARIA ) 
Informa que a Comissão de Renovação do Terço, após análise do 
expediente protocolizado neste Conselho sob o n. 2019/114781-2, 

deliberou por solicitar que apresente a certidão estadual cível, para que 
seja empossado no dia 10/01/2020 as 8h da manhã.  

 
005E OF. N. 187/2019-DAT - (Engenheiro Civil Gabriel Bega Nunes) 

informa que a Comissão de Renovação do Terço, após análise do 

expediente protocolizado neste Conselho sob o n. 2019/115532-7, 
deliberou por solicitar que apresente a certidão estadual cível, para que 

seja empossado no dia 10/01/2020 as 8h da manhã.  
 

006E OF. N. 188/2019-DAT - (Engenheiro Civil JEAN SALIBA - Presidente 

da SENGE – MS  ) 
Informa que no dia 19/12/2019 através da deliberação 067/2019, foi 

aprovada a indicação do Engenheiro Civil Mauricio Faustino 
Gonçalves conselheiro titular e do Engenheiro Civil Alexandre Ferreira 
Borges conselheiro suplente pelo Grupo Engenharia Modalidade Civil e do 

Engenheiro Eletricista Willian Zimi Ortega Padilha conselheiro titular 
e do Engenheiro Eletricista Marcos Antônio Leite das Virgens 

conselheiro suplente pelo Grupo Engenharia - Modalidade Eletricista. Desta 
forma, os indicados acima deverão comparecer na sede do CREA-MS para 
tomar posse de suas funções de Conselheiro deste regional como efetivo e 

suplente por ocasião da 64ª Sessão Plenária Extraordinária, no auditório 
Engenheiro Euclydes de Oliveira às 8h, em 10 de janeiro de 2020, nos 

termos do Art. 38 do nosso Regimento Interno. Informa, ainda, que o 
conselheiro efetivo após posse está convocado para participar da Reunião 

de sua respectiva Câmara Especializada e Plenária que ocorrerá no mesmo 
dia as 10h e 14h. 
 

007E OF. N. 189/2019-DAT - (Engenheiro Agrimensor JADIR BOCATO - 
Presidente da ASMEA) 

Informa que no dia 19/12/2019 através da deliberação 068/2019, foi 
aprovada a indicação da Engenheira Agrimensora Ilse Elizabet 
Dubiela Junges conselheira titular e do Engenheiro Agrimensor Luís 

Fernando Ennes de Miranda conselheiro suplente pelo Grupo 
Engenharia - Modalidade Agrimensura. Desta forma, os indicados acima 

deverão comparecer na sede do CREA-MS para tomar posse de suas 
funções de Conselheiro deste regional como efetivo e suplente por ocasião 
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da 64ª Sessão Plenária Extraordinária, no auditório Engenheiro Euclydes 

de Oliveira às 8h, em 10 de janeiro de 2020, nos termos do Art. 38 do 
nosso Regimento Interno.Informa, ainda, que o conselheiro efetivo após 

posse está convocado para participar da Reunião de sua respectiva 
Câmara Especializada e Plenária que ocorrerá no mesmo dia as 10h e 14h. 
 

008E OF. N. 190/2019-DAT - (Engenheiro Civil MARLON TONY BRANDT - 
Presidente da AEACG) 

Informa que no dia 19/12/2019 através da deliberação 069/2019, foi 
aprovada a indicação do Engenheiro Eletricista Ricardo Rivelino Alves 
conselheiro titular e do Engenheiro Eletricista Marcelo de Castro 

Abdalla conselheiro suplente pelo Grupo Engenharia - Modalidade 
Eletricista, Engenheiro Civil Mario Basso Dias Filho conselheiro titular 

e do Engenheiro Civil Rodrigo Augusto Monteiro Dias conselheiro 
suplente, Engenheiro Civil Rodrigo Thomé Baptista conselheiro titular 
e Engenheiro Civil Marcelo Antonio Kenchikoski suplente e 

Engenheiro Civil Marcelo Flavio Delgado conselheiro titular e 
Engenheiro Civil Wilian da Cunha conselheiro suplente pelo Grupo 

Engenharia - Modalidade Civil. Desta forma, os indicados acima deverão 
comparecer na sede do CREA-MS para tomar posse de suas funções de 
Conselheiro deste regional como efetivo e suplente por ocasião da 64ª 

Sessão Plenária Extraordinária, no auditório Engenheiro Euclydes de 
Oliveira às 8h, em 10 de janeiro de 2020, nos termos do Art. 38 do nosso 

Regimento Interno.Informa, ainda, que o conselheiro efetivo após posse 
está convocado para participar da Reunião de sua respectiva Câmara 
Especializada e Plenária que ocorrerá no mesmo dia as 10h e 14h. 

 
009E OF. N. 191/2019-DAT - (Engenheira Agrônoma JANAINA VIEIRA 

SOMENSI - Presidente da ASSENAR) 
Informa que no dia 19/12/2019 através da deliberação 070/2019, foi 
aprovada a indicação do Engenheiro Civil Sergio Viero Dalazoana 

conselheiro titular pelo Grupo Engenharia - Modalidade Civil. Informa, 
ainda, que o Engenheiro Civil Gabriel Bega Nunes indicado como 

suplente deverá apresentar a certidão estadual cível para que possa tomar 
posse de suas funções de conselheiro. Desta forma, os indicados acima 

deverão comparecer na sede do CREA-MS para tomar posse de suas 
funções de Conselheiro deste regional como efetivo e suplente por ocasião 
da 64ª Sessão Plenária Extraordinária, no auditório Engenheiro Euclydes 

de Oliveira às 8h, em 10 de janeiro de 2020, nos termos do Art. 38 do 
nosso Regimento Interno. Informa, ainda, que o conselheiro efetivo após 

posse está convocado para participar da Reunião de sua respectiva 
Câmara Especializada e Plenária que ocorrerá no mesmo dia as 10h e 14h. 
 

010E OF. N. 192/2019-DAT - ( Engenheiro Agrônomo RODRIGO ELIAS 
DE OLIVEIRA - Presidente da AEAGRAN – MS) 

Informa que no dia 19/12/2019 através da deliberação 071/2019, foi 
aprovada a indicação do Engenheiro Agrônomo Joao Bosco Sarubi 
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Mariano conselheiro titular, Engenheiro Agrônomo Marcos Antônio da 

Silva Ferreira conselheiro suplente, Engenheiro Agrônomo Eber 
Augusto Ferreira do Prado conselheiro titular e Engenheiro Agrônomo 

Rodrigo Elias de Oliveira conselheiro suplente pelo Grupo Categoria - 
Agronomia. Desta forma, os indicados acima deverão comparecer na sede 
do CREA-MS para tomar posse de suas funções de Conselheiro deste 

regional como efetivo e suplente por ocasião da 64ª Sessão Plenária 
Extraordinária, no auditório Engenheiro Euclydes de Oliveira às 8h, em 10 

de janeiro de 2020, nos termos do Art. 38 do nosso Regimento Interno. 
Informa, ainda, que o conselheiro efetivo após posse está convocado para 
participar da Reunião de sua respectiva Câmara Especializada e Plenária 

que ocorrerá no mesmo dia as 10h e 14h. 
 

011E OF. N. 193/2019-DAT - (Profº Dr. TANER DOUGLAS ALVES 
BITENCOURT - Reitor da UNIVERSIDADE ANHANGUERA UNIDERP) 
Informa que no dia 19/12/2019 através da deliberação 062/2019, foi 

aprovada a indicação do Engenheiro Eletricista Luís Mauro Neder 
Meneghelli conselheiro titular, pelo Grupo Engenharia - Modalidade 

Eletricista. Informa, ainda, que esta instituição deverá indicar um 
conselheiro suplente, para o Engenheiro Eletricista Luís Mauro Neder 
Meneghelli. Desta forma, o indicado acima deverá comparecer na sede do 

CREA-MS para tomar posse de suas funções de Conselheiro deste regional 
como efetivo e suplente por ocasião da 64ª Sessão Plenária Extraordinária, 

no auditório Engenheiro Euclydes de Oliveira às 8h, em 10 de janeiro de 
2020, nos termos do Art. 38 do nosso Regimento Interno. Informa, ainda, 
que o conselheiro efetivo após posse está convocado para participar da 

Reunião de sua respectiva Câmara Especializada e Plenária que ocorrerá 
no mesmo dia as 10h e 14h. 

 
012E OF. N. 194/2019-DAT - (Profº Dr. LAERCIO ALVES DE CARVALHO - 

Reitor da UEMS) 

Informa que no dia 19/12/2019 através da deliberação 064/2019, foi 
aprovada a indicação do Engenheiro Sanitarista e Ambiental 

Anderson Secco dos Santos conselheiro titular e do Engenheiro Civil 
João Victor Maciel de Andrade Silva conselheiro suplente, pelo Grupo 

Engenharia - Modalidade Civil.Desta forma, os indicados acima deverão 
comparecer na sede do CREA-MS para tomar posse de suas funções de 
Conselheiro deste regional como efetivo e suplente por ocasião da 64ª 

Sessão Plenária Extraordinária, no auditório Engenheiro Euclydes de 
Oliveira às 8h, em 10 de janeiro de 2020, nos termos do Art. 38 do nosso 

Regimento Interno. Informa, ainda, que o conselheiro efetivo após posse 
está convocado para participar da Reunião de sua respectiva Câmara 
Especializada e Plenária que ocorrerá no mesmo dia as 10h e 14h. 

 
013E OF. N. 195/2019-DAT - (Profª Dra. MIRLENE FERREIRA MACEDO 

DAMÁZIO - Reitora da UFGD – UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
GRANDE DOURADOS) 
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Informa que no dia 19/12/2019 através da deliberação 063/2019, foi 

aprovada a indicação do Engenheiro Mecânico Reginaldo Ribeiro de 
Souza conselheiro titular e do Engenheiro Mecânico Rafael Ferreira 

Gregolin conselheiro suplente, pelo Grupo Engenharia - Modalidade 
Mecânica.Desta forma, os indicados acima deverão comparecer na sede do 
CREA-MS para tomar posse de suas funções de Conselheiro deste regional 

como efetivo e suplente por ocasião da 64ª Sessão Plenária Extraordinária, 
no auditório Engenheiro Euclydes de Oliveira às 8h, em 10 de janeiro de 

2020, nos termos do Art. 38 do nosso Regimento Interno. Informa, ainda, 
que o conselheiro efetivo após posse está convocado para participar da 
Reunião de sua respectiva Câmara Especializada e Plenária que ocorrerá 

no mesmo dia as 10h e 14h. 
 

014E OF. N. 196/2019-DAT - (Professor Dr. MARCELO AUGUSTO SANTOS 
TURINE - Reitor da UFMS) 
Informa que no dia 19/12/2019 através da deliberação 065/2019, foi 

aprovada a indicação do Engenheiro Agrícola Ricardo Gava conselheiro 
titular, Engenheiro Agrônomo e Civil Paulo Eduardo Teodoro 

conselheiro suplente, pelo Grupo Categoria – Agronomia e o Engenheiro 
Civil Ganem Jean Tebcharani conselheiro titular, pelo Grupo Engenharia 
- Modalidade Civil. Informa que o indicado Engenheiro Civil Claudio 

Resta Fragelli deverá apresentar os documentos para análise da 
comissão de Renovação do Terço.Desta forma, os indicados acima deverão 

comparecer na sede do CREA-MS para tomar posse de suas funções de 
Conselheiro deste regional como efetivo e suplente por ocasião da 64ª 
Sessão Plenária Extraordinária, no auditório Engenheiro Euclydes de 

Oliveira às 8h, em 10 de janeiro de 2020, nos termos do Art. 38 do nosso 
Regimento Interno. Informa, ainda, que o conselheiro efetivo após posse 

está convocado para participar da Reunião de sua respectiva Câmara 
Especializada e Plenária que ocorrerá no mesmo dia as 10h e 14h. 
 

015E OF. N. 197/2019-DAT - (Profª Dra. ROSA D´AMATO DE DEA - 
Reitora do Centro Universitário da Grande Dourados-UNIGRAN) 

Informa que no dia 19/12/2019 através da deliberação 061/2019, foi 
aprovada a indicação do Engenheiro Ambiental Nelison Ferreira 

Correa conselheiro titular, Engenheiro Civil Eric Hiroshi Miagusko de 
Oliveira conselheiro suplente, Grupo Engenharia - Modalidade Civil e da 
Engenheira Agrônoma Jackeline Matos do Nascimento conselheira 

titular pelo Grupo Categoria – Agronomia. Informa que o indicado 
Engenheiro Agrônomo Wesly Souza Prado deverá apresentar o 

comprovante de pagamento da anuidade do exercício de 2019 para que 
possa tomar posse de suas funções de conselheiro suplente.Desta forma, 
os indicados acima deverão comparecer na sede do CREA-MS para tomar 

posse de suas funções de Conselheiro deste regional como efetivo e 
suplente por ocasião da 64ª Sessão Plenária Extraordinária, no auditório 

Engenheiro Euclydes de Oliveira às 8h, em 10 de janeiro de 2020, nos 
termos do Art. 38 do nosso Regimento Interno. Informa, ainda, que o 
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conselheiro efetivo após posse está convocado para participar da Reunião 

de sua respectiva Câmara Especializada e Plenária que ocorrerá no mesmo 
dia as 10h e 14h. 

 
016E OF. N. 198/2019-DAT - (Pe. RICARDO CARLOS - Reitor da UCDB) 

Informa que no dia 19/12/2019 através da deliberação 061/2019, foi 

aprovada a indicação do Engenheiro Agrônomo Denilson de Oliveira 
Guilherme conselheiro titular Engenheira Agrônoma Alexandra Sanae 

Maeda conselheira suplente pelo Grupo Categoria – Agronomia. Informa 
que o indicado Engenheiro Eletricista Uender da Costa Faria deverá 
apresentar a certidão estadual cível para que possa tomar posse de suas 

funções de conselheiro suplente. Desta forma, os indicados acima deverão 
comparecer na sede do CREA-MS para tomar posse de suas funções de 

Conselheiro deste regional como efetivo e suplente por ocasião da 64ª 
Sessão Plenária Extraordinária, no auditório Engenheiro Euclydes de 
Oliveira às 8h, em 10 de janeiro de 2020, nos termos do Art. 38 do nosso 

Regimento Interno. Informa, ainda, que o conselheiro efetivo após posse 
está convocado para participar da Reunião de sua respectiva Câmara 

Especializada e Plenária que ocorrerá no mesmo dia as 10h e 14h. 
 

017E OF. N. 199/2019-DAT – ( JEAN NAMMOURA - Assessor Jurídico - 

CONNECT FAST CONSTRUÇÕES EIRELI ) 
Informa que de acordo com análise da Câmara Especializada de 

Engenharia Elétrica e Mecânica, os profissionais com atribuições para 
projetar e executar rede lógica são os engenheiros eletricistas, de 
comunicação, de telecomunicações com as atribuições do artigo 9º da Res. 

n. 218/73 do Confea, os engenheiros de computação com as atribuições 
da Res. n. 380/93 do Confea, e os Engenheiros de Controle e Automação, 

também detentores das atribuições do artigo 9º da Res. n. 218/73 do 
Confea. Informa ainda, que as atribuições profissionais são definidas pelos 
Creas onde as instituições de ensino são cadastradas, e dependendo da 

grade curricular e disciplinas, poderão outros profissionais do Sistema 
Confea/Creas responderem tecnicamente pela atividade em tela, nos 

termos do artigo 7º da Res. n. 1073/2016 do Confea. 
 

018E OF. N. 001/2020-DAT – (Engenheiro Civil ISTAEL CRUZ BARBOSA ) 
Solicita a Vossa Senhoria que apresente no prazo de 10 (dez) dias, 
ementário de disciplina que comprove suas atribuições profissionais para o 

desempenho de atividades pertinentes à instalações de redes de lógica. A 
solicitação se justifica em razão de questionamento apresentado pela 

empresa Connect Fast Construções Eireli, em face de desclassificação da 
citada empresa no processo licitatório, modalidade pregão presencial de nº 
016/2019, realizado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. 

 
019E OF. N. 002/2020-DAT – (CARLOS ALBERTO AVILA DA SILVA - 

Presidente da CPL do Município de Brasilândia ) 
Comunica que a Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura, 
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deliberou por responder os quesitos formulados, quais sejam: 1 – Parecer 

quanto à restrição apresentada na CAT n. 36565 dados aos fatos 
apresentados e a diferença temporal da CAT apresentada pela empresa e a 

CAT fornecida por este Conselho. Resposta – A Certidão de Acervo Técnico 
– CAT com Registro de Atestado, protocolo de solicitação do profissional 
interessado F2018/045253-8, foi deferida por este Regional em 

07/06/2018, contendo no seu campo Informações Complementares a 
RESTRIÇÃO ao profissional para a atividade referente ao Item 4.1 – 

Poço Tubular Profundo. Informa ainda que se encontra vinculado a CAT 
citada, conforme selos de segurança n°s 5052 a 5055, atestado contendo 
4 folhas, expedido pelo contratante da obra/serviço, e que conforme a 

legislação vigente a Certidão de Acervo Técnico - CAT com Registro de 
Atestado perde a sua validade no caso de modificação dos dados técnicos 

qualitativos e quantitativos nelas contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da ART. Quanto à diferença temporal da CAT 
apresentada pela empresa e a CAT fornecida por este Conselho é bem 

claro nas cópias encaminhadas pela Comissão de Licitação e no seu 
questionamento dos fatos, que a dúvida é quanto às datas de impressão 

nelas contidas, ou seja, o profissional interessado quando assim desejar 
pode a qualquer tempo emitir uma nova Certidão de Acervo Técnico com 
Registro de Atestado em nosso sistema/arquivo, sendo está única 

conforme numeração de registro autorizada, porém com data de 
impressão nova. Manifesta também por informar a CPL que a falsificação 

deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, 
sujeitando ao autor a respectiva ação penal, bem como sujeição as 
penalidades contidas no Código de Ética Profissional do Sistema 

Confea/Crea. 2 – Informe com relação à Certidão de Acervo Técnico n. 
241389, expedida em 16/09/2019, protocolo de autenticidade n. 

000001108237667, referente à ART n° 11150001, apresentada sem 
restrição. Em consulta formulada por esta Especializada ao DAR – 
Departamento de Atendimento e Registro deste Regional, foi nos 

informado da não localização em nossos arquivos do processo de análise 
referente à Certidão de Registro de Atestado n. 776/2009, vinculada à CAT 

n. 241389, portanto a Câmara Especializada de Engenharia e Agrimensura 
– CEECA fica impossibilitada de sanar quaisquer dúvidas quanto à 

documentação apresentada pela Comissão de Licitação. Posto isto, 
importante ressaltar que somente poderão ser sanadas as dúvidas 
pertinentes em relação à Certidão n. 241389 com a apresentação do 

original a este Regional para a devida análise e providências se cabíveis. 
Manifesta ainda por informar que a via da CAT n. 241389, anexada pela 

CPL ao protocolo de requerimento, é do sistema legado do CREA/MS, 
sendo que as Certidões de Acervo Técnico deste sistema não continham 
em seu bojo restrições as atribuições dos profissionais e elas vinculados, e 

sim as mesmas vinham descritas na Certidão de Registro do Atestado, no 
caso a de n. 776/2009 apresentada (cópia). Salienta também que a 

Certidão de Acervo Técnico - CAT é o espelho da ART registrada pelo 
profissional e que, no caso em tela, a atividade de construção e perfuração 
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de poço tubular diâmetro 6" com profundidade de 120 m está registrada 

na descrição da obra/serviço, conforme via da ART n° 11150001, portando 
refere-se ao objeto contratado e não as atividades executadas pelo 

profissional, sendo estas descritas no campo Atividades e no caso 
Execução Saneamento – Rede de Água – Atuação – 1.500,00 metro. 3 – 
Se o profissional não estaria sujeito a Decisão Normativa n. 59/1997 item 

2.1 do Confea. Considerando a Decisão Normativa n. 59, de 09 de maio de 
1997 do Confea que em seus itens1 e 2 versam: “1 - A pessoa jurídica que 

se constitua para prestar ou executar serviços de planejamento, 
pesquisa, locação, perfuração, limpeza e manutenção de poços 
tubulares para captação de água subterrânea deverá proceder o 

devido registro nos CREAs. 2 - A pessoa jurídica enquadrada no item 1 
deverá indicar como responsável técnico um profissional Geólogo ou 

Engenheiro de Minas. 2.1 - Poderão, ainda, responsabilizar-se 
tecnicamente pelas atividades descritas no item 1. da presente Decisão 
Normativa, os profissionais com atribuições constantes no Decreto 

nº 23.569/33, que comprovem ter cursado disciplinas de caráter 
formativo pertinentes às mencionadas atividades, sendo seu 

currículo escolar submetido à análise da Câmara Especializada de Geologia 
e Minas.” Logo, é claro que a atividade descrita na Decisão Normativa é 
afeta aos profissionais da área da Geologia e Engenharia de Minas, sendo 

que poderão também responsabilizar-se tecnicamente por tais atividades 
os profissionais com atribuições do Decreto n° 23.569/33, que 

comprovem ter cursado disciplinas de caráter formativo 
pertinentes às mencionadas atividades do item 1 da Decisão n° 
59/1997, sendo seu currículo escolar submetido à análise da 

Câmara Especializada. Considerando o artigo 8° da Resolução n° 1.073, 
de 19 de abril de 2016 do Confea, que dispõe: “Art. 8 – Os profissionais 

habilitados só poderão exercer a profissão após o registro no Conselho 
Regional da circunscrição onde se encontrar o local de sua 
atividade.Parágrafo único. A atribuição inicial de títulos, atividades, 

competências e campos de atuação profissionais, bem como a extensão de 
atribuições, para os diplomados nos respectivos níveis de formação 

abrangidos pelas diferentes profissões fiscalizadas pelo Sistema 
Confea/Crea será efetuada pelo Crea estritamente em conformidade com a 

análise do Crea da circunscrição na qual se encontra estabelecida a 
instituição de ensino do campus avançado, conforme o caso, incluindo o 
respectivo registro no Sistema de Informações Confea/Crea – SIC.”  

Portanto cabe-nos informar que até a presente data não constam em 
nosso sistema/arquivo documentos fornecidos pelo profissional Engenheiro 

Civil João Pereira Fagundes Martins, que comprovem a sua aptidão para as 
atividades descritas na Decisão Normativa n° 59/1997 do Confea, 
corroborando esta situação para a restrição contida na Certidão de Acervo 

Técnico com Registro de Atestado n. 36565 emitida por este Regional. 
 

020E OF. N. 003/2020-DAT – (ANDRÉ BORGES BARROS DE ARAÚJO - 
Diretor-Presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso 
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do Sul ) 

Informa, que a análise e concessão de atribuições profissionais, competem 
aos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia –Creas, por meio de 

suas Câmaras Especializadas, e ao Conselho Federal de Engenharia – 
Confea, nos termos da Lei n. 5194/66 e da Resolução n. 1073/2016 do 
Federal. Diante de tal prerrogativa, a Câmara Especializada de Engenharia 

Civil e Agrimensura – CEECA, na qual a Engenharia Ambiental está 
inserida, analisando solicitação do citado profissional quando questionou 

suas atribuições profissionais para atividade em comento, se manifestou, 
conforme Decisão CEECAST/MS n° 4351/2019, cuja cópia segue anexa. 
Desta forma, solicita à esse respeitado Instituto que acolha documentação 

apresentada pelo Engenheiro Ambiental Rodrigo Lima Costa para atividade 
pleiteada. 

 
 
 

 
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 – REQUERIMENTO – ENG. CIVIL NILTON 

MARIN RODRIGUES – P/2020/012585-5. 

Solicita renúncia do mandato de conselheiro deste Conselho tendo em 
vista compromissos profissionais.  

CEECA – PLENÁRIO. 
 

002P DECISÃO DA DIRETORIA N. 004/2020 D/MS 
Em razão de compromissos agendados do Presidente para o dia 11 de 
março de 2020, o impossibilitando de comparecer e presidir a 333ª 

Reunião Ordinária da Diretoria, conforme calendário aprovado na 435ª 
Sessão Plenária Ordinária de 13 de dezembro de 2019, decidiu pela 

alteração de dia e horário da 333ª Reunião Ordinária da Diretoria para o 
dia 12 de março de 2020, às 9h00, e posterior envio ao Plenário para 
homologação. 

PLENÁRIO 
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EXTRA-SÚMULA 

 
003P DELIBERAÇÃO N. 001/2020 – CEAP 

Por aprovar a proposta apresentada pelo Conselheiro ANDERSON SECCO 
DOS SANTOS com o seguinte teor: “ Solicitamos a realização no dia 
11/3/2020 – quarta-feira, das 14h00 às 18h00, Reunião Extraordinária da 

Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP, para que seja 
ministrado um Treinamento sobre a Legislação vigente do Sistema 

Confea/Crea e do Sistema Educacional aos novos Conselheiros Titulares e 
Suplentes, bem como aos antigos Conselheiros interessados(as) da 
Comissão, visando o aperfeiçoamento e enriquecimento de conhecimentos 

para uma proficua gestão da CEAP.” 
PLENÁRIO. 

 
004P DELIBERAÇÃO N. 002/2020 – CEP 

Deliberou por aprovar a data de 28/05/2020 para realização da 6ª Edição 

do Seminário de Ética do Exercício Profissional, no município de 
Dourados/MS. Deliberou ainda pela realização de painéis sobre ética 

profissional nos dias 25/05 em Naviraí, 26/05 em Nova Andradina e 27/05 
em Ponta Porã.  
PLENÁRIO. 

 
005P DELIBERAÇÃO N. 002/2020 – COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL -  

CER. 
Após análise e discussão sobre a localização das mesas receptoras e 
escrutinadoras, em atendimento ao disposto no artigo 21 da Resolução n. 

1.114/2019 do CONFEA;DELIBEROU  por solicitar à Presidência que seja 
submetida a presente deliberação à aprovação do Plenário, deste 

Conselho, conforme disposto no artigo 21 da Resolução n. 1.114/2019 do 
CONFEA, a relação da localização das mesas receptoras e 
escrutinadoras de votos para a realização das eleições de Presidente do 

Confea, Presidente do Crea-MS, Diretor-geral, administrativo da Caixa de 
Assistência dos Profissionais – Mútua-MS, que acontecerá em 3 junho de 

2020, a saber: 1 – Campo Grande; 2 – Inspetoria de Aquidauana; 3 – 
Inspetoria de Chapadão do Sul; 4 - Inspetoria de Corumbá; 5 – Inspetoria 

de Coxim; 6 – Inspetoria de Dourados; 7 – Inspetoria de Maracaju; 8 - 
Inspetoria de Naviraí; 9 - Inspetoria de Nova Andradina; 10 – Inspetoria 
de Paranaíba; 11 – Inspetoria de Ponta Porã; 12 – Inspetoria de Três 

Lagoas; 13 – Escritório de Rio Brilhante e ainda nas seguintes cidades 
onde não existem Inspetorias e nem Escritórios: 14 – Amambai; 15 – 

Sidrolândia e 16 – São Gabriel d’Oeste.  
PLENÁRIO. 
 

006P DELIBERAÇÃO N. 005/2020 – COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL -  
CER. 

Deliberou por solicitar ao Plenário a eleição do 5º suplente para compor a 
CER-MS, conforme o (art. 22 da Resolução n. 1.114/2019/CONFEA.) 
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PLENÁRIO. 

 
007P DELIBERAÇÃO N. 007/2020 – COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL -  

CER. 
Deliberou por informar que no dia 9/3/2020 haverá reunião da Comissão 
às 14h00, para análise dos documentos dos candidatos. 

PLENÁRIO. 
 

008P DECISÃO N. 0350/2020 – CEECA 
Decidiu por aprovar a proposta do Conselheiro DOMINGOS SAHIB NETO, 
anexa a presente a decisão.  

PLENÁRIO. 
 

009P DECISÃO N. 0351/2020 – CEECA 
Decidiu por aprova a proposta do Conselheiro VINÍCIUS DE OLIVEIRA 
RIBEIRO, como seguinte teor: “Considerando manifesto do COnfea, 

emitido em seu sítio em 04/02/2020, versando sobre ser contra a 
autuação dos biólogos na outorga de Recursos Hídricos, somos de parecer 

que este Crea-MS encaminhe ofício ao IMASUL, ANA, DNPM, Caixa 
Econômica e Secretaria de Meio Ambiente, informando estes órgãos 
acerca do teor do manifesto.” 

PLENÁRIO. 
 

010P CI N. 022/2020 - DAT 
Encaminha propostas das Câmaras Especializadas para realização do 
treinamento de Conselheiros com as seguinte datas: CEECA: 21/2/2020,  

CEA: 28/2/2020, CEEST: 5/3/2020, CEEEM 6/3/2020.  
PLENÁRIO. 

 
011P DECISÃO N. 0208/2020 – CEEEM 

Decidiu por aprova a proposta do Conselheiro JORGE LUIZ DA ROSA 

VARGAS, com o seguinte teor: “Considerando o ofício DETRAN-MS 
17/DIRET/DETRAN/2020, no qual solicita ao Crea-MS sobre colaboração 

para instruir minuta/ modelo de laudo, contendo os campos mínimos que 
devem ser atendidos pelo profissional na execução da inspeção; 

Considerando que este Conselho tem o objetivo de proteger a sociedade 
que a segurança dos veículos de transporte escolar, e de interesse da 
sociedade. Propomos que seja constituído um grupo de trabalho com dois 

representantes da CEEEM, dois representantes do DETRAN-MS e um 
especialista indicado pela ABEMEC-MS, para colaborar no modelo de laudo 

a ser instituído por portaria do DETRAN.”  
PLENÁRIO. 
 

 
 

 
c) Relato de processos: 
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c.2) de Conselheiros; 
c.2.1 – Solicitação de vistas 

 

PROCESSO C - ASSUNTO: 

C – 3836/2019 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 
 

CI. N. 009/2020/DAT.  
“VISTAS” - Cons. WILLIAN ZIMI PADILHA ORTEGA. 
-Processo enviado via Sistema Ecrea - P2020/001460-3. 

 
Conclusão do Parecer:  

 

 
 

 
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 

 

PROCESSO C - ASSUNTO: 

C – 3837/2019 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 9º CEP 

C – 3838/2019 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 

C – 3839/2019 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 

 

 
VIII – Proposta do Presidente e/ou da Diretoria.  

 
 


