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CREA-MS 
Decisão da Diretoria n. 007/2021 D/MS 

 

 

Reunião 
:  Ordinária N: 344 

: Extraordinária N:  

Decisão da Diretoria : D/MS n. 007/2021 

Referência : 
P2021/126542-2 

Interessados : 
Crea-MS 

 

Dispõe sobre homenagens aos profissionais em razão de calendário de datas 

comemorativas das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Creas. 

 

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

apreciação do Protocolo n. P2021/126542-2 e, Considerando divulgação de calendário com datas 

comemorativas de profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea; Considerando a intenção de valorizar a 

representatividade de cada profissão, visando promover a interação com todas as classes, como forma de 

fortalecer o Conselho e despertar o interesse dos profissionais e da sociedade em geral para com nosso 

Sistema; Considerando o objetivo de homenagear profissionais nas datas correspondentes às suas 

atividades que de alguma forma contribuíram para a melhoria da qualidade de vida e progresso da 

sociedade, desenvolvimento tecnológico e aprimoramento técnico das profissões que compõem o Sistema 

Confea/Crea com indicações realizadas pela Câmara Especializada correspondente da modalidade 

representante; Considerando que cada Câmara Especializada deverá indicar até 02 (dois) profissionais para 

receber a homenagem e estes deverão estar devidamente registrados, ativos e regulares no Crea-MS; 

Considerando que excepcionalmente para comemoração do  Dia Internacional da Mulher, no dia 08 de 

março, sugere-se a indicação de 02 (duas) profissionais mulheres de cada Câmara Especializada, 

totalizando assim 08 (oito) indicações; Considerando que as homenagens ocorrerão por meio de entrega de 

Diploma de Homenagem, com material a ser criado, desenvolvido e impresso pela estrutura auxiliar do 

Crea-MS realizadas durante as Sessões Plenárias; Considerando a possibilidade do profissional indicado 

residir no interior do Estado, o Diploma de Homenagem poderá ser entregue por inspetores de cada região 

ou por quem a Presidente do Crea-MS determinar que a represente. Considerando CI n. 010/2021 do 

Departamento de Relações Institucionais. DECIDIU por unanimidade aprovar a Menção Honrosa aos 

profissionais conforme calendário de datas comemorativas do Sistema Confea/Creas, com a entrega de 

Diplomas de Homenagens aos profissionais indicados pelas Câmaras Especializadas do Crea-MS, 

incluindo a excepcionalidade das indicações de todas as Câmaras Especializada em comemoração ao Dia 

Internacional da Mulher, e envio para aprovação do Plenário do Crea-MS. Presidiu a reunião a senhora 

Presidente Engenheira Agrimensora VÂNIA ABREU DE MELLO. Presentes os senhores Diretores, ELÓI 

PANACHUKI, 1º Vice-Presidente, MÁRIO BASSO DIAS FILHO, 2º Vice-Presidente, ADSON 

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

Administrativo, REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA, 1º Diretor Financeiro, NELISON FERREIRA 

CORREA, 2º Diretor Financeiro.  

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

Campo Grande, 24 de fevereiro de 2021. 

 

              Assinado digitalmente 

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO  

   PRESIDENTE 
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