
Ata da 344ª Reunião Ordinária da Diretoria do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul, realizada em 24 de 
fevereiro de 2021. 
 

Às quatorze horas e treze minutos (14h13) do dia vinte (24) de fevereiro de dois mil e vinte e 1 

um (2021), excepcionalmente realizada por videoconferência, reúne-se a Diretoria em sua 2 

tricentésima quadragésima quarta (344ª) Reunião Ordinária, convocada nos termos 3 

regimentais, sob a Presidência da Engenheira Agrimensora VÂNIA ABREU DE MELLO. 4 

Presentes os Senhores Diretores: ELÓI PANACHUKI, 1º Vice-Presidente, MÁRIO BASSO 5 

DIAS FILHO, 2º Vice-Presidente, ADSON MARTINS DA SILVA, 1º Diretor 6 

Administrativo, MARCELO FLÁVIO DELGADO, 2º Diretor Administrativo, REGINALDO 7 

RIBEIRO DE SOUSA, 1º Diretor Financeiro, NELISON FERREIRA CORREA, 2º Diretor 8 

Financeiro. Ausências Justificadas: Não houve. 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 343ª Reunião Ordinária. III – 11 

Ordem do dia. III.a) Processo n. P2021/125167-9- Crea-MS - A Diretoria do Crea - MS, 12 

após a apresentação pelo Contador Natanael Rodrigues da Cruz Junior da Prestação de Contas 13 

relativa ao mês de dezembro do exercício de 2020, com demonstração dos quadros de valores 14 

da Receita e Despesa e considerando que pelo Regimento Interno do Crea-MS, em seu artigo 15 

104, inciso IV, compete à Diretoria, dentre outros propor diretrizes administrativas e 16 

supervisionar a gestão dos recursos materiais, humanos e financeiros do Crea-MS e, 17 

considerando ainda a competência da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, 18 

DECIDIU por unanimidade pelo encaminhamento da referida Prestação de Contas para 19 

análise e manifestação da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas e posteriormente ao 20 

Plenário do Crea-MS para homologação III.b) A Diretoria do  Crea - MS, após apreciar a 21 

Portaria n. 012 de 11 de fevereiro de 2021, que estabelece medidas institucionais, 22 

administrativas e de procedimentos para trabalho presencial e teletrabalho (home office), em 23 

caráter temporário e excepcional para a mitigação dos riscos decorrentes da doença causada 24 

pelo Novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Conselho Regional de Engenharia e 25 

Agronomia de Mato Grosso do Sul – Crea-MS, emitida pela Presidente “ad referendum” nos 26 

termos do inciso XIV do artigo 94 do Regimento Interno. DECIDIU, por unanimidade, pela 27 

homologação das medidas adotadas e inseridas na referida Portaria e assim deverá ser 28 

submetida à apreciação do Plenário em sua próxima Sessão. III.c) A Diretoria Crea - MS, 29 

após apreciação da Proposta da Presidência de n. 001/2021, com o seguinte teor: 30 

“Considerando que compete à Diretoria propor diretrizes administrativas e supervisionar a 31 

gestão dos recursos materiais, humanos e financeiros do Crea-MS, conforme Inciso IV do 32 

artigo 104 do Regimento Interno do Crea-MS, uma vez que em virtude do cenário pandêmico 33 

que ainda vigora no Mato Grosso do Sul, medidas devem ser destacadas para manter o 34 

equilíbrio financeiro e orçamentário do Crea-MS; Considerando Decisão Plenária do Crea-35 

MS n. 411/2020 que dispõe sobre a proposta de realização de reuniões regimentais ocorrendo 36 

alternadamente de forma presencial e por videoconferência para o ano de 2021, contendo 37 

calendário com as datas definidas para a realização das Reuniões das Câmaras Especializadas, 38 

Comissões e Sessões Plenárias; Considerando que compete à Diretoria do Crea-MS aprovar o 39 

calendário de reuniões e os planos de trabalho das estruturas básicas e auxiliar, conforme 40 



 

Inciso II do art. 104 do Regimento Interno do Crea-MS. Propõe: A realização de reuniões 41 

regimentais da Diretoria do Crea-MS, ocorrendo alternadamente de forma presencial e por 42 

videoconferência para o ano de 2021, conforme datas sugeridas em calendário anexo”. 43 

DECIDIU por unanimidade aprovar as datas sugeridas para a realização das reuniões 44 

regimentais da Diretoria ocorrendo alternadamente de forma presencial e por 45 

videoconferência para o ano de 2021, conforme calendário anexo III.d) A Diretoria do Crea - 46 

MS, após apreciar Proposta da Presidência n. 002/2021, com o seguinte teor: “A Presidente do 47 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul em conformidade 48 

com o artigo 94, Inciso XIII, do Regimento Interno do Crea-MS e, Considerando o grande 49 

volume de Processos de Auto Infração que estão na fase de cobrança pela Área de Instrução 50 

de Processos; Considerando que os ofícios relativos a esses processos precisam ser assinados 51 

eletronicamente via sistema pela Presidente; para dar cumprimento ao inciso XVIII do 52 

Regimento Interno, Considerando o inciso II dos artigos 106 e 107 do mesmo Regimento, 53 

Propõe: Que os ofícios relativos à cobrança dos processos de Auto de Infração passem ser 54 

assinados também pelos 1º e 2º vice-presidentes deste Conselho, objetivando a otimização de 55 

tempo, celeridade na tramitação e eficiência na cobrança”; DECIDIU pela aprovação do 56 

inteiro teor da Proposta da Presidência de n. 002/2021, qual seja, que os ofícios relativos à 57 

cobrança dos processos de Auto de Infração passem a ser assinados também pelos 1º e 2º 58 

vice-presidentes deste Conselho, objetivando a otimização de tempo, celeridade na tramitação 59 

e eficiência na cobrança. III.e) Retirado de pauta. III.f) A Diretoria do  Crea - MS, após 60 

apreciação do Protocolo n. P2021/124259-9 da Associação Luso-Brasileira de Campo Grande 61 

- Clube Estoril que solicita Convênio Institucional com o Crea-MS, com o objetivo de 62 

promover e patrocinar atividades culturais, recreativas e de caráter social em geral, incentivar 63 

as práticas esportivas e promover o lazer aos seus associados (Profissionais registrados no 64 

Crea-MS e Empregados do Conselho), e; Considerando que o o valor da mensalidade para os 65 

associados e empregados do Crea-MS na categoria familiar será de R$ 205,00 (duzentos e 66 

cinco reais) e na categoria individual será de R$ 120,00 (cento e vinte reais), cujo valor será 67 

reajustado anualmente no mês de Janeiro até o final da vigência do contrato, sendo emitida 68 

mensalmente uma fatura/boleto em nome de cada associado, além dos valores de taxas extras, 69 

caso haja, de acordo com informações contidas em minuta de contrato. Considerando CI n. 70 

007/2021 do Departamento de Relações Institucionais. DECIDIU por unanimidade aprovar a 71 

celebração de Convênio Institucional entre a Associação Luso-Brasileira de Campo Grande – 72 

Clube Estoril e o CreaMS, que após observados todos os trâmites para celebração do 73 

Convênio, deverá ser divulgado internamente aos empregados do Conselho e nas mídias 74 

sociais do Crea-MS. IV - Apresentação de Propostas Extra Pauta. IV. 1) A Diretoria do 75 

Crea - MS, considerando a necessidade de firmar convênio com entidades de classe para 76 

repasse financeiro com fundamento no parágrafo único do Artigo 36 da Lei 5.194/66 que 77 

permite aos Creas destinarem parte da renda líquida da arrecadação de multas em medidas 78 

que objetivem o aperfeiçoamento técnico e cultural dos profissionais registrados no Sistema 79 

Confea/Crea; Considerando o Parecer 021/2016 emitido pelo Departamento Jurídico do Crea-80 

MS que registra o entendimento de que os referidos convênios com entidades de classe devem 81 

seguir o rito da Lei 13.019/2014, através inicialmente do chamamento público; Considerando 82 



 

a necessidade de definir o valor de aplicação, os objetivos e os prazos para a concessão dos 83 

recursos; Considerando o orçamento do Crea-MS para o exercício de 2021, DECIDIU por 84 

unanimidade pela realização do Chamamento Público 2021, comprometendo o valor total de 85 

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para repasse financeiro às entidades de classe com 86 

inscrição em duas etapas, sendo o prazo para execução das propostas da primeira etapa, de 87 

abril a dezembro de 2021 e a segunda etapa de agosto a dezembro de 2021, com fundamento 88 

no parágrafo único do Artigo 36 da Lei 5.194/66, tendo por objetivo promover a divulgação 89 

das profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea por meio de eventos científicos culturais e 90 

tecnológicos; Promover o aperfeiçoamento das profissões abrangidas pelo Sistema 91 

Confea/Crea e fomentar a participação dos profissionais na formulação de políticas públicas 92 

que envolvam o exercício das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, submetendo 93 

esta Decisão à homologação do Plenário. IV. 2) A Diretoria do Crea - MS, após apreciação do 94 

Protocolo P2021/126534-3, e considerando a Decisão Plenária PL-1395/2019 que aprovou o 95 

mérito do Programa Mulher no âmbito do Confea, programa este que visa atender o Objetivo 96 

de Desenvolvimento Sustentável – ODS nº 05 da Agenda 2030 da ONU; Considerando a 97 

criação do Comitê Gestor do Programa Mulher do Sistema Confea/Crea e Mútua no âmbito 98 

do Confea, através da Portaria 49/2020; Considerando as diretrizes propostas pelo Comitê 99 

Gestor do Programa Mulher do Confea que sugere para instituição do Conselho Gestor nos 100 

Regionais a seguinte composição: Presidente do Crea MS; Representante do Plenário do Crea 101 

MS; Representante das Entidades de Classe Regionais; Representante das Instituições de 102 

Ensino que tenham registro ativo no Sistema Confea/Crea; Membro da Diretoria da Mútua 103 

MS; Até 2 (duas) profissionais com registro ativo no Sistema Confea/Crea a serem indicadas 104 

pela Presidente do Crea MS; Considerando que após constituído o Comitê Gestor do Crea-105 

MS, deverá apresentar um Plano de Trabalho para aprovação no Plenário do Crea-MS; 106 

Considerando a previsão de reuniões híbridas (presenciais e virtuais) quando da instituição do 107 

Comitê Gestor do Programa Mulher no Crea-MS com um orçamento previsto para despesas 108 

de diárias e deslocamento terrestre de R$ 10.758,20 (dez mil reais, setecentos e cinquenta e 109 

oito reais e vinte centavos); Considerando CI n. 017/2021 do Departamento de Relações 110 

Institucionais. DECIDIU por unanimidade aprovar a criação do Programa Mulher do Crea-111 

MS, em 2021, e a implantação do Comitê Gestor do Programa Mulher do Crea-MS, nos 112 

moldes das Diretrizes Nacionais do Programa Mulher do Sistema Confea/Crea e Mútua e 113 

determinar que o Comitê elabore e apresente o Plano de Trabalho quando da 1ª Reunião 114 

Ordinária, para posterior homologação pelo Plenário do Crea-MS. IV. 3) A Diretoria do Crea 115 

- MS, após apreciação do Protocolo n. P2021/126542-2 e, Considerando divulgação de 116 

calendário com datas comemorativas de profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea; 117 

Considerando a intenção de valorizar a representatividade de cada profissão, visando 118 

promover a interação com todas as classes, como forma de fortalecer o Conselho e despertar o 119 

interesse dos profissionais e da sociedade em geral para com nosso Sistema; Considerando o 120 

objetivo de homenagear profissionais nas datas correspondentes às suas atividades que de 121 

alguma forma contribuíram para a melhoria da qualidade de vida e progresso da sociedade, 122 

desenvolvimento tecnológico e aprimoramento técnico das profissões que compõem o 123 

Sistema Confea/Crea com indicações realizadas pela Câmara Especializada correspondente da 124 



 

modalidade representante; Considerando que cada Câmara Especializada deverá indicar até 125 

02 (dois) profissionais para receber a homenagem e estes deverão estar devidamente 126 

registrados, ativos e regulares no Crea-MS; Considerando que excepcionalmente para 127 

comemoração do Dia Internacional da Mulher, no dia 08 de março, sugere-se a indicação de 128 

02 (duas) profissionais mulheres de cada Câmara Especializada, totalizando assim 08 (oito) 129 

indicações; Considerando que as homenagens ocorrerão por meio de entrega de Diploma de 130 

Homenagem, com material a ser criado, desenvolvido e impresso pela estrutura auxiliar do 131 

Crea-MS realizadas durante as Sessões Plenárias; Considerando a possibilidade do 132 

profissional indicado residir no interior do Estado, o Diploma de Homenagem poderá ser 133 

entregue por inspetores de cada região ou por quem a Presidente do Crea-MS determinar que 134 

a represente. Considerando CI n. 010/2021 do Departamento de Relações Institucionais. 135 

DECIDIU por unanimidade aprovar a Menção Honrosa aos profissionais conforme calendário 136 

de datas comemorativas do Sistema Confea/Creas, com a entrega de Diplomas de 137 

Homenagens aos profissionais indicados pelas Câmaras Especializadas do Crea-MS, 138 

incluindo a excepcionalidade das indicações de todas as Câmaras Especializada em 139 

comemoração ao Dia Internacional da Mulher, e envio para aprovação do Plenário do Crea-140 

MS. IV. 4) A Diretoria do Crea - MS, após apreciação do Protocolo n. P2021/061361-5 da 141 

Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal - IAGRO que solicita renovação do 142 

Termo de Cooperação Técnica com o Crea-MS, com o objetivo da Cooperação Técnica 143 

Mútua entre as partes para conjugar esforços na otimização das atividades desenvolvidas 144 

pelas instituições conveniadas, com o compartilhamento de informações técnicas e 145 

profissionais, apoio mútuo nas áreas de fiscalizações, do exercício profissional em defesa da 146 

inspeção sanitária vegetal, e na atualização e alterações das legislações e normativos 147 

atinentes, visando à promoção de uso correto e seguro de agrotóxicos, boas práticas agrícolas, 148 

segurança alimentar e proteção ambiental e; Considerando Nota Técnica n. 002/2021 do 149 

Departamento de Assessoria Técnica; Considerando Parecer Jurídico n. 002/2021 do 150 

Departamento Jurídico; Considerando CI n. 008/2021 do Departamento de Relações 151 

Institucionais. DECIDIU por unanimidade aprovar a renovação do Termo de Cooperação 152 

Técnica entre o IAGRO e o Crea-MS visando exclusivamente a troca de informações para que 153 

as Instituições conveniadas exerçam suas atribuições de fiscalização, sendo responsabilidade 154 

de cada uma a preservação e proteção das informações repassadas, e posterior envio ao 155 

Plenário do Crea-MS para homologação. Informes: A pedido da Senhora Presidente, a 156 

Superintendente Administrativa Sandra Ribeiro da Silva Rodrigues, dá conhecimento da atual 157 

situação financeira do Conselho compreendendo o exercício de 2021 e ainda, por meio de 158 

comparativos entre os anos de 2020 e 2021, relativos às anuidades e ART’s. A Senhora 159 

Presidente aproveitou a oportunidade para propor a realização de Reunião Extraordinária da 160 

Diretoria no dia 10 de março de 2021, às 14h, via videoconferência, em função da 161 

necessidade de análise de convênios institucionais e da aprovação dos planos de trabalho das 162 

Câmaras Especializadas. Por fim, a Senhora Presidente agradeceu a participação de todos os 163 

Diretores desta nova gestão e colocou à disposição o corpo funcional do Crea-MS para que 164 

todas as possíveis dúvidas dos Diretores sejam sanadas. Em resumo a Senhora Presidente se 165 

comprometeu a repassar as atividades por ela realizadas à todos, incluindo na Sessão Plenária. 166 



 

Antes de finalizar a Reunião, a Senhora Presidente solicitou ainda que os Diretores 167 

assinassem eletronicamente a Ata da 343º Reunião Ordinária da Diretoria, bem como a lista 168 

de Presença que está disponível no Processo Administrativo Eletrônico de n. P2021/1264647-169 

3, considerando o aspecto excepcional da Reunião. Nada mais havendo a tratar, a Senhora 170 

Presidente dá por encerrados os trabalhos. E, para constar, eu, ADSON MARTINS DA 171 

SILVA, 1º Diretor Administrativo, mandei lavrar a presente Ata que, lida e aprovada, vai 172 

assinada por mim e demais Diretores presentes. 173 

 174 
 175 
 176 
 177 
 178 

 179 

 180 
 181 

 
 

Assinado eletronicamente 
VÂNIA ABREU DE MELLO 

Presidente 

 
 

                     Assinado eletronicamente                                                                                   Assinado eletronicamente 
                            ELÓI PANACHUKI                                                                                         MARIO 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 
 
 

 
 
 


