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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. 449, ambas 

realizadas no dia 26/2/2021, por teleconferência e presencial. 

 
 

V – Leitura de Extrato de correspondências recebidas e expedidas. 
 
 

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: 

 
b) Solicitação de Excepcionalidade, manifestação das Câmaras: 

 
c) Relato de processos: 

c.1) Aprovados “Ad Referendum” do Plenário pela 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: Revéis e Auto de Infração 

c.3) Comissões; 
c.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. 

 
001C MENSAGEM ELETRÔNICA – COMISSÃO ELEITORAL – CONFEA - 

P2021/1488431. 
Encaminha para conhecimento, a Deliberação CEF n. 392/2020, 
acompanhada do Relatório final da CEF 2020.  

CEA – CEECA- CEEEM – PLENÁRIO 
 

002C MENSAGEM ELETRÔNICA – CONFEA – P2021/1277848.  
Encaminha para conhecimento, Decisão PL-0229/2021 Confea, aprovada 
na Sessão Plenária Ordinária nº 1.559, realizada em 26 de fevereiro de 

2021. A Decisão Plenária nº 0229/2021/Confea trata de Consulta Técnica 
sobre as atribuições profissionais.  

CEA – CEECA- CEEEM – PLENÁRIO 
 

003C MENSAGEM ELETRÔNICA – CONFEA – P2021/1278062 

Encaminha para conhecimento e providencias cabíveis, Decisão PL-
0060/2021 Confea, aprovada na Sessão Plenária Ordinária nº 1.557, 

realizada em 24 de fevereiro de 2021, bem como Oficio Circular 
12/2021/Confea. A Decisão Plenária nº 0060/2021/Confea trata do 
processo de Cronograma de Renovação do Terço 2021.  

CEA – CEECA- CEEEM – PLENÁRIO 
 

 
 
 

 
b) Correspondências Expedidas 

 
001E  

 

 
 

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 Decisão da Diretoria n. 013/2021 D/MS. 
Após apreciação do Protocolo n. P2021/112830-3 da Prefeitura Municipal 
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de Costa Rica que solicita Convênio com o Crea-MS, com o objetivo da 

instituição e viabilização do programa denominado “Projeto-Padrão”, no 
Município de Costa Rica, visando o fornecimento gratuito de projetos de 

engenharia, alvarás de construção e assistência técnica de baixo custo 
para a edificação de casas populares com no máximo 60m² (sessenta 
metros quadrados) de área construída, em conformidade com a Lei 

Complementar Municipal n. 980 de 07 de outubro de 2009; tendo como 
beneficiárias todas as pessoas que sejam proprietárias de um único 

imóvel, sem edificação, e não tenham sido contemplados por nenhum 
programa habitacional e, nessas condições, solicitem o fornecimento de 
projetos de engenharia e alvarás a fim de construírem residências nas 

especificações constantes do “Projeto-Padrão”. O Crea-MS terá como 
obrigação: I - Aceitar qualquer dos profissionais legalmente habilitados 

para tal, como necessários e suficientes para participar do programa 
“Projeto-Padrão”, os quais se responsabilizarão pelas obras conveniadas, 
bem como atenderão e acompanharão os processos em todas as suas 

fases junto à Administração Municipal; II - Fazer acompanhamento 
orientativo e fiscalizador junto aos profissionais que atuarem no âmbito 

deste Convênio; III - Cobrar a taxa especial de ART para Projeto/Execução 
de moradias populares, conforme Decisão Plenária 677/2017 do Crea-MS. 
O Crea-MS observará a desoneração de parte do valor cobrado da ART nos 

termos do art. 5º da Resolução 1.067/2015, e; Considerando CI n. 
006/2021 do Departamento de Relações Institucionais. DECIDIU por 

unanimidade aprovar o mérito da celebração de Convênio de Cooperação 
Técnica entre o Município de Costa Rica e o Crea-MS, devendo a minuta 
elaborada pelo Departamento de Relações Institucionais ser encaminhada 

para análise e parecer do Departamento Jurídico e, cumpridas todas as 
exigências legais, o termo de convênio para celebração deve ser 

submetido à apreciação e homologação pelo Plenário do Crea-MS. 
PLENÁRIO 
 

002P Decisão da Diretoria n. 016/2021 D/MS. 
Após exposição da Presidente do Crea-MS, Eng. Agrim. Vânia Abreu de 

Mello sobre a divulgação do Decreto Estadual n. 15.632 de 9 de março de 
2021 que institui novas medidas de prevenção para evitar a proliferação 

do coronavírus (SARS-CoV-2), e acrescenta dispositivos ao Decreto nº 
15.391, de 16 de março de 2020; e considerando que o Art. 4º do referido 
Decreto determina: “Em razão do alto risco de contaminação, fica proibida 

a realização dos seguintes eventos, atividades e festividades, classificados 
como não essenciais, em espaços públicos ou em espaços privados de 

acesso ao público ou de uso coletivo: I - eventos, reuniões, shows e 
festividades em clubes, salões e afins, onde o espaço físico não permita 
que o número de pessoas reunidas mantenha um distanciamento social, 

mínimo, de 1,5 m (um metro e meio) e, ainda, limitados a, no máximo, 50 
(cinquenta) pessoas; e II - outras atividades que, mesmo não descritas no 

inciso I deste artigo, possam acarretar aglomeração de pessoas e/ou o seu 
desenvolvimento esteja em dissonância com os protocolos sanitários 
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aplicáveis ao setor”; considerando que o referido Decreto entrará em vigor 

em 14 de março de 2021 e as medidas restritivas devem vigorar pelo 
prazo de 14 (quatorze) dias; considerando a necessidade de adoção de 

medidas para a redução do potencial de contágio da COVID-19 e para a 
preservação da saúde dos conselheiros, empregados, estagiários, 
colaboradores e visitantes que frequentam as dependências do Crea-MS. 

DECIDIU por unanimidade suspender a realização presencial das Reuniões 
de Diretoria, Câmaras Especializadas, Coordenarias, Comissões e Sessão 

Plenária no mês de março de 2021, devendo ser realizadas por 
videoconferência, submetendo a presente decisão ao conhecimento e 
homologação do Plenário em sua próxima Sessão. 

PLENÁRIO 
 

003P Decisão da Diretoria n. 019/2021 D/MS. 
Após apreciar a Portaria n. 014, de 19 de março de 2021 que altera os 
horários e as datas das Reuniões da Diretoria, Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas, Comissão de Renovação do Terço e Sessão Plenária, 
no mês de março de 2021, em caráter temporário e excepcional para a 

mitigação dos riscos decorrentes da doença causada pelo Novo 
Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia de Mato Grosso do Sul – Crea-MS, e dá outras providências, 

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 
 

004P Decisão da Diretoria n. 020/2021 D/MS. 
Após apreciar a Portaria n. 015, de 25 de março de 2021 que estabelece 
medidas institucionais, administrativas e de procedimentos para 

teletrabalho (home office), em caráter temporário e excepcional para a 
mitigação dos riscos decorrentes da doença causada pelo Novo 

Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia de Mato Grosso do Sul – CreaMS, 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. 021/2021 D/MS. 

Após apreciar Proposta da Presidência n. 003/2021, com o seguinte teor: 

“A Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato 
Grosso do Sul em conformidade com Inciso XIII do artigo 94 do Regimento 

Interno do Crea-MS e; Considerando que compete à Diretoria propor 
diretrizes administrativas e supervisionar a gestão dos recursos materiais, 
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humanos e financeiros do Crea-MS, conforme Inciso IV do artigo 104 do 

Regimento Interno do Crea-MS, uma vez que em virtude do cenário 
pandêmico que ainda vigora no Mato Grosso do Sul, medidas devem ser 

destacadas para manter o equilíbrio financeiro e orçamentário do Crea-MS; 
Considerando Decisão Plenária do Crea-MS n. 411/2020 que dispõe sobre 
a proposta de realização de reuniões regimentais ocorrendo 

alternadamente de forma presencial e por videoconferência para o ano de 
2021, contendo calendário com as datas definidas para a realização das 

Reuniões das Câmaras Especializadas, Comissões e Sessões Plenárias; 
Considerando que compete à Diretoria do Crea-MS aprovar o calendário de 
reuniões e os planos de trabalho das estruturas básicas e auxiliar, 

conforme Inciso II do art. 104 do Regimento Interno do Crea-MS; 
Considerando que atualmente as Reuniões Regimentais são realizadas na 

última semana do mês; Considerando dificuldade para efetuar o 
pagamento de jetons aos participantes das reuniões da Diretoria e Sessão 
Plenária, conforme Portaria do Crea-MS n. 012/2019, em mesmo mês que 

ocorreram as reuniões, não registrando o pagamento no mesmo mês 
gerador da despesa. Propõe: A alteração para a segunda semana de cada 

mês das reuniões regimentais deliberativas do Crea-MS (Câmaras 
Especializadas, Comissões, Diretoria e Sessão Plenária), devendo 
permanecer a realização alternada de forma presencial e por 

videoconferência para o ano de 2021, conforme datas sugeridas em 
calendário anexo”. DECIDIU por unanimidade aprovar as datas sugeridas 

para a realização das reuniões regimentais da Diretoria ocorrendo 
alternadamente de forma presencial e por videoconferência para o ano de 
2021, conforme calendário anexo. 

PLENÁRIO 

 
006P MENSAGEM ELETRÔNICA – Eng. Eletric./Prof. LUIS MAURO NEDER 

MENEGHELLI – P2021/1284461.  
Encaminha requerimento com o seguinte teor: “ Eu, Luiz Mauro Neder 
Meneghelli, portador do CFP n. 321.960.321-15 e registro geral Crea-MS 

n. 2479, venho requerer minha renúncia em definitivo como Conselheiro 
representante da instituição UNIDERP na Câmara Especializada de 

Engenharia Elétrica e Mecânica. Esse pedido tem por base motivos 
pessoais e profissionais que me impedem de eficaz exercício que a nobre 
função requer.” 

CEEEM - PLENÁRIO 
 

 
 

 
c) Relato de processos: 

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

 
001  PORTARIA DE N. 013, DE 15 DE MARÇO DE 2021. 

Altera os horários das Reuniões das Câmaras Especializadas, no mês de 
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março de 2021, em caráter temporário e excepcional para a mitigação dos 

riscos decorrentes da doença causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19) 
no âmbito do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato 

Grosso do Sul – Crea-MS.  
PLENÁRIO 
 

 
 

c.2.3 – Relato de Processos: Revéis e Auto de Infração. 
 
 

 
c.3) Comissões; 

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

 Processo Adm. 
eletrônico (PAe) n. 

Assunto: 

1 -  P2021/138634-5 
Prestação de Contas do mês de Janeiro de 2021. 

2 -  P2021/159024-4 
Prestação de Contas e do Relatório de Gestão do Crea-MS, 

exercício de 2020. 

 

 
EXTRA SÚMULA 
 

c.3.2 – Comissão de Renovação do Terço - CRT 
 

001 -  DELIBERAÇÃO N. 006/2021 - CRT 
Deliberou por envio de ofício às Entidades de Classe e Instituições de 
Ensino, solicitando a apresentação dos documentos a fim de atualização 

cadastral, conforme os artigos 9º e 10º; 20 e 21 da Resolução n. 
1.070/2015 do Confea, com prazo até 14/5/2021. 

PLENÁRIO 
 

002 -  DELIBERAÇÃO N. 007/2021 - CRT 

Deliberou por solicitar ao Departamento de Informática listagem de 
profissionais quites com anuidade até 31/12/2020, separados por 

modalidade. 
PLENÁRIO 
 

003 -  DELIBERAÇÃO N. 008/2021 - CRT 
Deliberou por solicitar ao Departamento de Informática que disponibilize 

os módulos de opção de título profissional para aqueles profissionais com 
mais de 1 (um) título, para que possa fazer a opção por qual modalidade 
deseja ser representado junto ao Plenário do Crea-MS, até o dia 

30/4/2021. 
PLENÁRIO 
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004 -  DELIBERAÇÃO N. 009/2021 - CRT 
Deliberou por solicitar ao Departamento de Tecnologia da Informação – 

DTI, a liberação no Sistema do CREA-MS para que os profissionais possam 
escolher a Entidade de Classe que irá representá-lo no plenário do 
Conselho, com início em 3/5/2021 e término em 31/5/2021. 

PLENÁRIO 
 

 
 
 

VIII – Proposta da Presidente e/ou da Diretoria. 


