
Ata da 348ª Reunião Ordinária da Diretoria do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul, realizada em 9 de junho de 
2021. 
 

Às quatorze horas e cinco (14h05) do dia nove (9) de junho de dois mil e vinte e um (2021), 1 

excepcionalmente realizada por videoconferência, reúne-se a Diretoria em sua tricentésima 2 

quadragésima oitava (348ª) Reunião Ordinária, convocada nos termos regimentais, sob a 3 

Presidência da Engenheira Agrimensora VÂNIA ABREU DE MELLO. Presentes os 4 

Senhores Diretores: ELÓI PANACHUKI, 1º Vice-Presidente, MÁRIO BASSO DIAS FILHO, 5 

2º Vice-Presidente, ADSON MARTINS DA SILVA, 1º Diretor Administrativo, MARCELO 6 

FLÁVIO DELGADO, 2ª Diretor Administrativo, REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA, 1º Diretor 7 

Financeiro, e NELISON FERREIRA CORREA, 2º Diretor Financeiro. Ausências 8 

Justificadas: Não houve. I - Verificação de quórum: Havendo número legal, a Senhora 9 

Presidente dá início aos trabalhos. II – Ata: Leitura, Discussão e Aprovação. Não havendo 10 

manifestação é aprovada a Ata da 347ª Reunião Ordinária. Ordem do dia. III.a) Processo n. 11 

P2021/174961-8 - Crea-MS - A Diretoria do Crea-MS, após a apresentação pela Gerente do 12 

Departamento Administrativo Dayane Lucas da Silva da Prestação de Contas relativa ao 13 

mês de abril do exercício de 2021, com demonstração dos quadros de valores da Receita e 14 

Despesa e considerando que pelo Regimento Interno do Crea-MS, em seu artigo 104, inciso 15 

IV, compete à Diretoria, dentre outros propor diretrizes administrativas e supervisionar a 16 

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

competência da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, DECIDIU por unanimidade 18 

pelo encaminhamento da referida Prestação de Contas para análise e manifestação da 19 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas e posteriormente ao Plenário do Crea-MS 20 

para homologação. III.b)  A Diretoria do Crea-MS após apreciação da tarefa n. 68600 de 21 

interesse do agente de fiscalização do Crea-MS Marcio Aurélio Ninno, que solicita a 22 

participação no Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Pericias – XXI 23 

COBREAP, a ser realizado no período de 9 a 12 de novembro de 2021, em Goiânia-GO, 24 

com todas as despesas relativas à inscrição, diárias, passagens e auxílio traslado pagos 25 

pelo Conselho, DECIDIU por unanimidade pelo indeferimento da solicitação do agente de 26 

fiscalização Marcio Aurélio Ninno, uma vez que o evento solicitado não se aplica à atividade 27 

fim das rotinas de trabalho do referido agente, bem como, após analisar os custos de 28 

inscrição e o conteúdo programático do evento solicitado, verificou-se que os valores 29 

extrapolam o orçamento com despesas deste tipo, uma vez que considerando o cenário de 30 

pandemia de Covid-19 e as consequências na arrecadação de receitas, verificou-se a 31 

inviabilidade de aprovar solicitações não constantes em planos de trabalhos  já previstos em 32 

orçamento. III.c) A Diretoria do Crea-MS, após apreciar a Portaria n. 021, de 28 de maio de 33 

2021 que estabelece medidas institucionais, administrativas e de procedimentos para 34 

trabalho presencial e teletrabalho (home office), em caráter temporário e excepcional para a 35 

mitigação dos riscos decorrentes da doença causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19) no 36 

âmbito da Inspetoria de Nova Andradina, emitida pela Presidente “ad referendum” nos 37 

termos do inciso XIV do artigo 94 do Regimento Interno. DECIDIU, por unanimidade, pela 38 

homologação das medidas adotadas e inseridas na referida Portaria e assim deverá ser 39 

submetida à apreciação do Plenário em sua próxima Sessão. III.d) A Diretoria do Crea-MS, 40 

após apreciar a Portaria n. 022, de 31 de maio de 2021 que estabelece medidas 41 

institucionais, administrativas e de procedimentos para trabalho presencial e teletrabalho 42 

(home office), em caráter temporário e excepcional para a mitigação dos riscos decorrentes 43 



 
da doença causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito da Inspetoria Dourados, 44 

emitida pela Presidente “ad referendum” nos termos do inciso XIV do artigo 94 do 45 

Regimento Interno. DECIDIU, por unanimidade, pela homologação das medidas adotadas e 46 

inseridas na referida Portaria e assim deverá ser submetida à apreciação do Plenário em 47 

sua próxima Sessão. III.e) A Diretoria do Crea-MS, após apreciar a Portaria n. 023, de 7 de 48 

junho de 2021 que estabelece medidas institucionais, administrativas e de procedimentos 49 

para trabalho presencial e teletrabalho (home office), em caráter temporário e excepcional 50 

para a mitigação dos riscos decorrentes da doença causada pelo Novo Coronavírus 51 

(COVID-19) no âmbito da Inspetoria de Nova Andradina, emitida pela Presidente “ad 52 

referendum” nos termos do inciso XIV do artigo 94 do Regimento Interno. DECIDIU, por 53 

unanimidade, pela homologação das medidas adotadas e inseridas na referida Portaria e 54 

assim deverá ser submetida à apreciação do Plenário em sua próxima Sessão. IV- 55 

Propostas Extrapauta – IV. 1) A Diretoria do Crea-MS, após apreciar Proposta da 56 

Presidência n. 005/2021, com o seguinte teor: “A Presidente do Conselho Regional de 57 

Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul em conformidade com o artigo 94, Inciso 58 

XIII, do Regimento Interno do Crea-MS e, considerando a necessidade de revisão do 59 

normativo interno para adequação da disponibilidade de cargos do Crea-MS; Propõe: A 60 

alteração parcial do Plano de Cargos e Salários (PCS) para: 1) Suprimir da tabela de cargos 61 

em comissão 1(um) cargo de Supervisor de Setor no DAS II. A referida supressão será 62 

efetuada na estrutura organizacional do Departamento de Fiscalização, mais 63 

especificamente no Setor de Planejamento e Controle. 2) incluir nas Tabelas I e II do Anexo 64 

II do referido plano: o cargo de Coordenador(a) Jurídico no Nível DAS I; Assim a distribuição 65 

de cargos deverá obedecer a seguinte tabela: Nivel: DAS I  - Quantidade: 1 (um) – Cargo - 66 

SECRETÁRIA EXECUTIVA DA PRESIDÊNCIA / Nivel: DAS I  - Quantidade: 1 (um) – 67 

Cargo - COORDENADOR (A) JURÍDICO(A) – Valor 2020: R$ R$ 4.507,07 (quatro mil, 68 

quinhentos e sete reais e sete centavos) / Nivel: DAS II  - Quantidade: 4 (quatro) – 69 

Cargo - SUPERVISOR (A) DE SETOR /  Nivel: DAS II  - Quantidade: 1 (um) – Cargo – 70 

OUVIDOR (A) – Valor 2020: R$  7.211,32 (sete mil, duzentos e onze reais e trinta e dois 71 

centavos) / Nivel: DAS III – Extinto pela Decisão da Diretoria n. 036/2020 D/MS, de 72 

3/6/2020) /  Nivel: DAS IV  - Quantidade: 7 (sete) – Cargo – GERENTE DE 73 

DEPARTAMENTO / Nivel: DAS IV  - Quantidade: 1 (um) – Cargo – CONTROLADOR (A) / 74 

Nivel: DAS IV  - Quantidade: 1 (um) – Cargo – ASSESSOR (A) PARLAMENTAR / Nivel: 75 

DAS IV  - Quantidade: 1 (um) – Cargo – ASSESSOR (A) DE COMUNICAÇÃO - Valor 76 

2020: R$ 11.267,70  (onze mil, duzentos e sessenta e sete reais e setenta centavos) / 77 

Nivel: DAS V - Quantidade: 1 (um) – Cargo – SUPERINTENDENTE TÉCNICO (A) / Nivel: 78 

DAS V - Quantidade: 1 (um) – Cargo – SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO (A) / 79 

Nivel: DAS V  - Quantidade: 1 (um) – Cargo – CHEFE DE GABINETE - Valor 2020: R$ 80 

14.422,65  (quatorze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco 81 

centavos). E assim que submetemos à apreciação desta Diretoria”, DECIDIU por 82 

unanimidade pela aprovação do inteiro teor da Proposta da Presidência de n. 005/2021, 83 

considerando justificativas e alterações explicitadas. IV. 2) A Diretoria do Crea-MS, após 84 

apreciar Proposta da Presidência n. 006/2021, com o seguinte teor: “A Presidente do 85 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul em conformidade 86 

com o artigo 94, Inciso XIII, do Regimento Interno do Crea-MS e, Considerando a 87 

necessidade de definir e regulamentar os procedimentos para a participação dos 88 

empregados do Crea-MS em cursos, eventos, treinamentos de capacitação, e; 89 



 
Considerando que a Diretoria tem por finalidade auxiliar a Presidência no desempenho de 90 

suas funções e decidir sobre questões administrativas, conforme disposto no artigo. 95 do 91 

Regimento Interno; Considerando ainda, que à Diretoria compete propor diretrizes 92 

administrativas e supervisionar a gestão dos recursos materiais, humanos e financeiros do 93 

Crea-MS; Propõe: 1) Instituir, por meio de Portaria, o normativo de pessoal que define e 94 

regulamenta o processo de capacitação no âmbito do Crea-MS, conforme regulamento em 95 

anexo. É assim que submetemos à apreciação desta Diretoria”, DECIDIU por unanimidade 96 

pela aprovação do inteiro teor da Proposta da Presidência de n. 006/2021, bem como, 97 

aprovação da minuta da Portaria apresentada e lida durante a Reunião, sem nenhuma 98 

alteração sugerida. IV. 3) A Diretoria do Crea-MS após apreciação do protocolo n. 99 

P2021/124275-0 de interesse da NOVOESTE EDUCACIONAL LTDA que solicita a 100 

formalização de Convênio que tem por objetivo a concessão de descontos pela 101 

Faculdade Novoeste Ltda aos Profissionais registrados no Crea-MS, empregados e seus 102 

dependentes, sobre os valores das mensalidades dos cursos de Graduação, Pós-103 

Graduação Lato Sensu e Extensão, que poderão efetuar matrícula nos cursos oferecidos, 104 

além de oferecer 20% de desconto nos cursos de graduação presenciais aos profissionais 105 

e empregados do Crea-MS; 10% de desconto nos cursos de pós-graduação presenciais aos 106 

profissionais e empregados do Crea-MS; 40% de desconto nos cursos de pós-graduação a 107 

distância aos profissionais e empregados do Crea-MS; 10% de desconto nos cursos de 108 

extensão (idiomas e libras) presenciais aos profissionais e empregados do Crea-MS; 109 

Concessão de 1 (uma) bolsa de 85% (oitenta e cinco por cento) de desconto para o curso 110 

de graduação presencial; Concessão de 2 (duas) bolsas de 50% (cinquenta por cento) de 111 

desconto para o curso de pós-graduação presencial na área da engenharia e/ou agronomia; 112 

Concessão de 2 (duas) bolsas de 50% (cinquenta por cento) de desconto para o curso de 113 

pós-graduação a distância; Concessão de 1 (uma) bolsa de 85% (oitenta e cinco por cento) 114 

de desconto para o curso de graduação presencial, destinada as Entidades de Classe do 115 

Crea-MS; além de solicitar divulgação institucional da parceria, e; considerando a C.I. n. 116 

009/2021 do Departamento de Relações Institucionais, Nota Técnica n. 005/2021 do 117 

Departamento de Assessoria Técnica e Parecer n. 017/2021 do Departamento Jurídico do 118 

Crea-MS,  DECIDIU por unanimidade aprovar a celebração de Convênio entre a Faculdade 119 

Novoeste e o Crea-MS, considerando todas as concessões e descontos oferecidos, bem 120 

como a contrapartida solicitada, e  submeter o processo à homologação do Plenário. IV. 4) A 121 

Diretoria do Crea-MS após apreciação do protocolo n. P2020/178391-0 de interesse da 122 

RESULTADOS CONSULTORIA, INOVAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI que solicita a 123 

formalização de Convênio que tem por objetivo a concessão unilateral de desconto de 124 

30% (trinta por cento) nas mensalidades praticadas: Curso Regular: Educação Infantil, 125 

Ensino Fundamental I e II (1º ao 9º ano), Ensino Médio (1º ao 3º ano), Cursos Livres e 126 

Preparatórios para Concursos e Pós-Graduações Presenciais incidentes nas parcelas 127 

mensais do fornecedor, desde que pagas até o dia 5 (cinco) de cada mês aos empregados e 128 

dependentes, (beneficiários do convênio) percentuais esses não cumulativos com quaisquer 129 

outros descontos eventualmente ofertados pelo fornecedor. A comprovação da condição de 130 

beneficiário do convênio dar-se-á mediante apresentação da Identidade e um documento de 131 

comprovação do vínculo com o conveniado, sem prejuízo de outras exigências documentais 132 

consideradas necessárias pelo fornecedor. Serão ainda concedidas para os empregados do 133 

Crea-MS, 03 (três) bolsas de 50% (cinquenta por cento), e 02 (duas) bolsas de 50% 134 

(cinquenta por cento) para todos os beneficiários desse convênio para sorteio, com a 135 



 
contrapartida oferecida, qual seja, de disponibilizar link de acesso da Instituição no site do 136 

Crea-MS, onde os interessados na contratação possam ter acesso direto para solicitar 137 

orçamentos e efetivar suas matrículas, bem como, divulgação nas redes sociais do Crea-138 

MS, e; considerando a C.I. n. 082/2020 do Departamento de Relações Institucionais, e 139 

Parecer n. 014/2021 do Departamento Jurídico do Crea-MS,  DECIDIU por unanimidade 140 

aprovar a celebração de Convênio entre a Resultados Consultoria, Inovação e Serviços 141 

Eireli e o Crea-MS, considerando todas as concessões e descontos oferecidos, bem como a 142 

contrapartida solicitada, e  submeter o processo à homologação do Plenário. IV. 5) A 143 

Diretoria do Crea-MS, após a apresentação da Superintendente Sandra Ribeiro da Silva 144 

Rodrigues da Prestação de Contas do Convênio n. 016/2020-GDI/Confea e, considerando 145 

os recursos recebidos no valor de R$ R$ 352.416,04 (trezentos e cinquenta e dois mil 146 

quatrocentos e dezesseis reais e quatro centavos) em julho de 2020, considerando a 147 

contrapartida disponibilizada pelo Crea-MS no valor de R$ 88.104,01 (oitenta e oito mil 148 

cento e quatro reais e um centavo), totalizando o valor de  R$ 440.520,05 (quatrocentos e 149 

quarenta mil, quinhentos e vinte reais e cinco centavos), considerando que o Crea-MS, 150 

baseado em dados do ano anterior, previa uma meta de incremento de 2% nas ações de 151 

fiscalização no período de junho de 2020 a abril de 2021, considerando que as ações da 152 

fiscalização no referido período não atingiram o incremento da meta prevista, ocasionadas 153 

pela diminuição do quadro funcional da fiscalização e redução de fiscalizações in loco pelas 154 

restrições impostas no enfrentamento à pandemia de Covid-19, considerando que o Crea-155 

MS utilizou em suas despesas o valor de  R$ 160.916,97 (cento e sessenta mil, novecentos 156 

e dezesseis reais e noventa e sete centavos), considerando que por não utilizar o valor 157 

integral, conforme motivos explicitados, o Crea-MS terá que devolver ao Confea o valor de 158 

R$ 225.207,06 (duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e sete reais e seis centavos) e, 159 

considerando que pelo Regimento Interno do Crea-MS, em seu artigo 104, inciso IV, 160 

compete à Diretoria, dentre outros propor diretrizes administrativas e supervisionar a gestão 161 

dos recursos materiais, humanos e financeiros do Crea-MS e, considerando ainda a 162 

competência da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, DECIDIU por unanimidade 163 

pela aprovação da referida prestação de contas e pelo seu encaminhamento para análise e 164 

manifestação da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas e posteriormente ao 165 

Plenário do Crea-MS para homologação. Informes: A Gerente do Departamento 166 

Administrativo Dayane Lucas da Silva apresentou, por meio de comparativos de receitas e 167 

despesas dos exercícios de 2020 e 2021, a situação financeira do Crea-MS. A Senhora 168 

Presidente, juntamente com o Chefe de Gabinete Domingos Sahib Neto, informou sobre a 169 

reunião realizada com o Corpo de Bombeiros Militar - CBMMS no último dia 8 de junho, 170 

justificando a solicitação realizada pelo 2º Diretor Financeiro Nelison Ferreira Correa sobre 171 

as cobranças de taxas de serviços de engenharia pelo Corpo de Bombeiros. O Chefe de 172 

Gabinete explicou sobre os trâmites do assunto levantado em reunião anterior e ainda 173 

ressaltou outras atividades institucionais que a CBMMS e o Crea-MS estão planejando em 174 

conjunto. A Senhora Presidente aproveitou a oportunidade para repassar sobre todas as 175 

atividades institucionais do Crea-MS, bem como a agenda de compromissos. Além disso, a 176 

Senhora Presidente levantou o assunto sobre o impacto da folha de pagamento e outras 177 

despesas de alto custo do Conselho e solicitou sugestões aos Diretores para possíveis 178 

futuras alterações no Plano de Cargos e Salários vigente. Informou ainda, que questionaria 179 

o Confea sobre a concessão de seguro de vida aos empregados e conselheiros, benefício 180 

este, que já foi concedido em gestões anteriores. Finalizando, a Senhora Presidente ouviu 181 



 
sugestões e informou do comprometimento do Crea-MS em sanar todas as recomendações 182 

pendentes com os órgãos de controle e adotar novas medidas de gestão de riscos 183 

recomendadas pela nossa Controladoria, como por exemplo a Lei Geral de Proteção de 184 

Dados - LGPD. Por fim, solicitou que os Diretores assinassem eletronicamente a Ata da 185 

347º Reunião Ordinária da Diretoria, bem como a lista de Presença que está disponível no 186 

Processo Administrativo Eletrônico de n. P2021/178429-4, considerando o aspecto 187 

excepcional da Reunião. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente dá por 188 

encerrados os trabalhos. E, para constar, eu, ADSON MARTINS DA SILVA, 1º Diretor 189 

Administrativo, mandei lavrar a presente Ata que, lida e aprovada, vai assinada por mim e 190 

demais Diretores presentes. 191 

 192 
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 200 
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Assinado eletronicamente 
VÂNIA ABREU DE MELLO 

Presidente 

 
 

                     Assinado eletronicamente                                                                                   Assinado eletronicamente 
                             ELÓI PANACHUKI                                                                                       MÁRIO BASSO DIAS FILHO                    
                             1º Vice-Presidente                                                                                              2º Vice-Presidente 
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                       1º Diretor Administrativo                                                                                       2º Diretor Administrativo 
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