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Às dezenove horas e cinquenta minutos (19h50) do dia sete de novembro de dois mil e doze (2012), 1 
no auditório Eng. Euclydes de Oliveira, na Rua Sebastião Taveira, 272, nesta cidade de Campo 2 
Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, reuniu-se o Plenário do CREA-MS, em sua Sessão Ordinária 3 
n. 357, convocada na forma do que dispõe o artigo 14 do Regimento do Interno do CREA-MS. A 4 
Sessão foi aberta pelo Senhor Presidente do CREA-MS, Engenheiro JARY DE CARVALHO E 5 
CASTRO. 1). Abertura. Verificação do Quorum e Justificativas de Ausências de Conselheiros. 6 
Presentes os Senhores Conselheiros Regionais AHMAD HASSAN GEBARA, ALFREDO NIMER, 7 
BRUNO ANDRADE TOMASINI, DIMAS BEZERRA DA SILVA, DÉBORA CRISTINA PEREIRA 8 
PRADO, EDSON ALVES DELGADO, EVERTON LUÍS REVAY, FABIANNE ROMERO PEREIRA, 9 
FRANCISCO DE ASSIS ROLIM PEREIRA, GERALDO CARDOSO DE ALMEIDA JUNIOR, JENNER 10 
LUIS PUÍA FERREIRA, JOSÉ ANTONIO CANUTO DOS SANTOS, JULIANA DE MENDONÇA 11 
CASADEI, LAÉRCIO ALVES DE CARVALHO, LUIZ BRAZ DE OLIVEIRA, LÚCIO AUGUSTO 12 
CASTRO, LUIZ ANGELO PIOVESAN BELLÉ, MARIO BASSO DIAS FILHO, MARISE OLIVEIRA 13 
FERREIRA, MARISTELA ISHIBAKI TOKO DE BARROS, MUNIR MAUAD, RUI JACKSON ZANETTI, 14 
SANDRO HENRIQUE POLLONI, SINVAL VICENZI, THIAGO PEREIRA VIEIRA, TÂNIA MOFREITA 15 
BRUNO SZOCHALEIWCZ RIBEIRO DANTAS, VALTER ALMEIDA DA SILVA, VÂNIA ABREU DE MELLO 16 
e ZENIL DE SOUZA.  Conselheiros (as) que justificaram ausência: ANTONIO MINARI JUNIOR, 17 
ANTONIO PAULO NUNES DE ABREU, ARTHUR CHINZARIAN, MAURO CONTI PEREIRA, 18 
MARCIO LUIZ CICHELERO, PRISCILA QUEVEDO GARCEZ, RACHEL LIMA. Conselheiros (as) 19 
que faltaram sem apresentar justificativa: CHRISTIANE AREIAS TRINDADE, MANUEL ELIAS, 20 
PAULO SERGIO FRANCO DO AMARAL.  Constatado o “quorum” regimental, Senhor Presidente do 21 
CREA-MS, Engenheiro JARY DE CARVALHO E CASTRO, iniciou a sessão, convidando para 22 
compor a Mesa dos Trabalhos o 1º Vice Presidente RUI JACKSON ZANETTI, O 2º Vice Presidente 23 
AHMAD HASSAN GEBARA, o 1º Diretor Financeiro THIAGO PEREIRA VIEIRA, O 1º Diretor 24 
Administrativo JOSÉ ANTONIO CANUTO DOS SANTOS e a 2ª Diretora Administrativa MARISE 25 
OLIVEIRA FERREIRA. A seguir o Senhor Presidente do CREA-MS Engenheiro JARY DE 26 
CARVALHO E CASTRO, solicitou ao 1º Diretor-Administrativo Eng. Eletric. JOSÉ ANTONIO 27 
CANUTO DOS SANTOS, a verificação do quorum. Em havendo quorum, declarou como abertos os 28 
trabalhos da Sessão Plenária Ordinária n. 357. 2. Execução do Hino Nacional Brasileiro. O Senhor 29 
Presidente da Mesa Diretora dos Trabalhos, Engenheiro JARY DE CARVALHO E CASTRO, 30 
solicitou a todos para que se posicionassem para execução do Hino Nacional Brasileiro. 3- 31 
Homenagem. A seguir o Plenário deste Conselho concedeu uma homenagem ao Engenheiro 32 
Agrimensor Reinaldo José Sabadotto. Enquanto conselheiro do Crea-MS por cinco mandatos, 33 
Sabadotto foi fundador e coordenador da Câmara Especializada de Agrimensura, diretor tesoureiro, 34 
secretário e ainda vice-presidente do Conselho. Foi também conselheiro federal por Mato Grosso do 35 
Sul no plenário do Confea.  Foi professor e coordenador do curso de agrimensura do então Cesup, 36 
em Campo Grande e exerceu funções de chefe do setor de topografia do INCRA. Foi presidente de 37 
entidades de classe de Mato Grosso do Sul, entre elas ASMEA e AEACG.  Durante seu discurso, o 38 
engenheiro agrimensor agradeceu a indicação para a homenagem, reforçando a importância dos 39 
profissionais que integram o Conselho. “Vocês são o expoente da engenharia e da agronomia no 40 
Estado”. Relembrou a época em que era conselheiro e criou a Câmara de Agrimensura, onde as 41 
reuniões eram realizadas em salas pequenas e para finalizar disse que “a gente não faz as coisas 42 
pensando em reconhecimento”. O Senhor Presidente JARY CASTRO disse que a homenagem é em 43 
reconhecimento ao trabalho que Sabadotto realizou ao longo de sua trajetória. “Sua atuação junto às 44 
entidades de classe é referência para muitas pessoas que almejam a carreira classista. Você é 45 
motivo de orgulho para Mato Grosso do Sul pois em seu trabalho na agrimensura levantou bem alto a 46 
bandeira de Mato Grosso do Sul". O Senhor Presidente JARY CASTRO comunicou que durante a 47 
Semana Oficial de Engenharia e Agronomia (SOEA), Sabadotto seria o representante do Estado a 48 
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galardoado com a Medalha do Mérito do Sistema Confea/Crea.  A indicação foi feita pelo Crea-MS, 49 
por meio da Câmara Especializada de Engenharia, Agrimensura e Engenharia de Segurança do 50 
Trabalho e acolhida pelo Confea. A seguir foi feita pela Mestre de Cerimônia à leitura da placa em 51 
agradecimento e  entregue ao Senhor Presidente JARY DE CASTRO, para registro nos anais do 52 
Conselho, com o seguinte teor: Presidente Jary de Carvalho e Castro, a doação de 17 veículos do 53 
Crea-SP ao Crea-MS é fruto do seu empenho por acreditar que a fiscalização do Conselho será mais 54 
eficiente e eficaz com as melhores ferramentas. Obrigada por acreditar em nosso trabalho. Agentes 55 
de Fiscalização do Crea-MS”. 4-Ata. Leitura, Discussão e Aprovação da Ata anterior. O Senhor 56 
Presidente da Mesa Diretora dos Trabalhos, Engenheiro JARY DE CARVALHO E CASTRO, 57 
colocou a ata da sessão plenária n. 356, de 3 de outubro de 2012, em regime de discussão, 58 
submeteu a votação e o Plenário decidiu aprovar a citada ata, distribuída previamente aos Senhores 59 
Conselheiros por meio eletrônico. 5- EXPEDIENTE: 5.1 – Exposição: a. do Presidente. O Senhor 60 
Presidente JARY DE CARVALHO E CASTRO fez uso da palavra cumprimentando a mesa diretora, 61 
Engenheiro Sabadotto, conselheiros e conselheiras, presidentes das entidades, convidados e 62 
internautas. A seguir agradeceu ao Senhor Governador André Puccinelli, a Secretária Nilde Brum 63 
pela doação de um ônibus para a Delegação do Crea Junior MS participasse da SOEA, em Brasília. 64 
Na sequência Senhor Presidente Jary informou que conseguiu algo em torno de quinhentos mil reais 65 
de parceria com o Confea para a construção da Inspetoria em Chapadão do Sul. A seguir Senhor 66 
Presidente Jary Castro agradeceu ao Presidente Francisco Kurimori do Crea-SP que honrou o 67 
compromisso da doação do 17 carros, e por ter sido recebido muito bem, de forma honrosa, por 68 
ocasião de sua visita ao Crea-SP. Senhor Presidente Jary informou que faria convite ao Presidente 69 
Francisco Kurimori, para receber agradecimento pessoalmente deste Conselho. Senhor Presidente 70 
Jary agradeceu através do Diretor Jean Saliba, informando que a Mútua doou R$ 40.000,00 para que 71 
se pudesse levar mais pessoas a SOEA. Presidente Jary agradeceu ainda a vinda do GT 20 + Rio 72 
para Mato Grosso do Sul, do qual faz parte como membro do citado GT. Senhor Presidente JARY 73 
agradeceu também o apoio do Comitê Gestor, coordenado pela Superintendente Milena Adri e 74 
demais funcionários do Conselho, onde de janeiro a outubro de 2011, e janeiro a outubro de 2012, o 75 
Conselho conseguiu economizar em torno de dois milhões de reais, face à redução de custos, 76 
renegociação de contratos e esforços do excelente trabalho do mencionado Comitê. b. da Diretoria: 77 
Fez uso da palavra 2º Vice-Presidente Ahmad Hassan Gebara o qual comunicou que esteve 78 
representando o Senhor Presidente Jary Castro na UEMS, no dia 05/11, por ocasião da realização do 79 
2º Workshop de Engenharia Multidisciplinar. c. do Diretor Regional da Mútua. Registrou a presença 80 
do Diretor Geral da Caixa de Assistência MS, Eng. Civ. Jean Saliba que comunicou o falecimento do 81 
filho do ex-presidente Mauricio Nagem Saad, o Tenente Aviador Thiago Nagem Fernandes Saad, 82 
ocorrido no dia 31 de outubro próximo passado. A seguir parabenizou a Câmara de Engenharia Civil, 83 
Agrimensura e Segurança do Trabalho e ao Plenário pela homenagem justa e merecida prestada ao 84 
ex-conselheiro e vice-presidente, Reinaldo Sabadotto, e para alegria também seria homenageado 85 
com a Medalha do Mérito do Sistema Confea/Creas. Na sequência, parabenizou o Senhor Presidente 86 
JARY CASTRO, pelo incremento da fiscalização, com estes 17 novos carros. Diretor Jean informou 87 
que a Mútua penhoradamente agradeceu, pois quanto mais fiscaliza, mais ART e mais dinheiro para 88 
a Mútua e conseqüentemente mais dinheiro para os profissionais. Senhor Diretor Jean informou que 89 
a Mútua atingiu 25,4 % da meta de registro de associados e quer chegar aos 30%. Informou que até 90 
a presente data, 76 profissionais tiveram o benefício de empréstimo concedido. Senhor Diretor Jean 91 
informou que no mês de outubro, a Mútua participou da Semana Agronômica em Aquidauana e foi 92 
realizada ainda, uma reunião nas cidades de Jardim e Bonito para apresentar a Mútua aos 93 
profissionais daquela região. Informou também que a Mútua juntamente com o CREA-MS, participou 94 
do Congresso Nacional de Águas Subterrâneas e da Feira Nacional de Águas. Na sequência 95 
informou que aos poucos, a Caixa de Assistência estaria incrementando convênios para os 96 
associados com direito a desconto para os mesmos. Senhor Diretor Jean comunicou ainda, que no 97 
dia 31/10 e 1º/11 participou da reunião das Caixas de Assistência do Centro-Oeste e saiu dela muito 98 
satisfeito com o que ouviu e com o que viu da nova Diretoria da Mútua, inclusive com algumas 99 
aberturas que serão permitidas ter iniciativas próprias de poder regular em nível de estado. Senhor 100 
Diretor Jean informou que com respeito ao plano de saúde foi autorizado a ir em São Paulo para 101 
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tratar diretamente com a Qualicorp a questão da possibilidade de negociação com a Unimed um novo 102 
produto e plano que atenderá as necessidades. Comunicou ainda da participação da Mútua a partir 103 
de agora na SOEA, onde a Mútua Nacional concedeu aos Creas apoio para participação dos 104 
conselheiros associados, de acordo com o nível de arrecadação, determinados valores, para que se 105 
possa se levar maior número de conselheiros. A seguir, Diretor Jean Saliba se colocou à disposição 106 
para responder algum questionamento. d. do Conselheiro Federal. Senhor Presidente Jary Castro 107 
justificou ausência dos Conselheiros Federais Dirson Freitag, Renato Roscoe, que encontravam-se 108 
em reunião no Confea. Na oportunidade Senhor Presidente Jary agradeceu aos Conselheiros 109 
Federais Dirson Freitag e Renato Roscoe e a todos os conselheiros federais pela articulação de 110 
negociação em trazer recursos para Mato Grosso do Sul. e. de Conselheiros incumbidos de 111 
atender solicitações do Plenário. 1). Proc. n. 116.368/08- Eng. Sanit/Amb. DIOGO OLIVEIRA DE 112 
LIMA. Requer análise curricular visando acrescentar a atribuição para Licenciamento Ambiental de 113 
Confinamento de Bovinos. O Senhor Presidente da Mesa Diretora do Plenário, Engenheiro JARY DE 114 
CARVALHO E CASTRO, após discussão, submeteu a votação, e o Plenário decidiu, por 115 
unanimidade, aprovar relato do Cons. Luiz Ângelo Piovesan Bellé, de seguinte conclusão: 116 
“Considerando que a atividade de licenciamento ambiental é atribuição plena da Engenharia 117 
Ambiental, salvo eventuais restrições curriculares e/ou profissionais. Considerando que as atividades 118 
que necessitam de licenciamento ambiental podem exigir também o projeto de profissionais de outros 119 
grupos/categorias da engenharia e agronomia para a sua instalação, compete ao CREA, dentro de 120 
sua jurisdição, exigir a participação destes profissionais para embasamento técnico da atividade 121 
principal que visa subsidiar a elaboração do projeto de licenciamento ambiental. Diante do exposto, 122 
voto pela concessão da atribuição para Licenciamento Ambiental de Confinamento de Bovinos desde 123 
que o projeto seja elaborado a partir do projeto de instalação da atividade básica de autoria de 124 
profissional com competência atribuída pela legislação profissional. Recomendo que seja anotada a 125 
exigência no registro do profissional”. 2). Protocolo n. 1147515 – Eng. Agr. GEONEDIS LEDESMA 126 
PEIXOTO. Requer anotação do curso de pós-graduação em georreferenciamento de imóveis rurais e 127 
urbanos. Em diligência solicitada pelo Cons. Luiz Ângelo Piovesan Bellé. 3). CI. n. 294/ASJUR - 128 
Encaminha proposta de pagamento formulada pelo Senhor ROMOALDO PEREIRA DE ALMEIDA, 129 
executado nos autos da ação de Execução Fiscal n. 0001052-34.2012.403.6000, no valor de R$ 130 
3.000,00 (Três mil reais) à vista. De acordo com informações prestadas pela Assessoria Jurídica 131 
deste Conselho, o débito encontra-se em cobrança judicial, tramitando perante a 6ª Vara Federal de 132 
Campo Grande-MS, ajuizada em 01/02/2012, cujo valor atribuído à causa foi de R$ 4.584,90 (Quatro 133 
mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos), que seria o valor do débito atualizado na 134 
data do ajuizamento da ação. O Senhor Presidente da Mesa Diretora do Plenário, Engenheiro Jary 135 
de Carvalho e Castro, após discussão, submeteu a votação, e o Plenário decidiu, por unanimidade, 136 
aprovar relato da Cons. Débora Cristina Pereira Prado, com o seguinte teor: “Em análise à proposta 137 
apresentada e, verificamos que o valor proposto corresponde a 65% do valor atribuído à causa 138 
ajuizada em 01/02/2012 que à época era de R$ 4.584,90 (Quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro 139 
reais e noventa centavos), somos favoráveis ao pagamento da proposta apresentada no valor de 140 
3.000,00 (Três mil reais) à vista. 3). CI. n. 297/ASJUR - Tendo em vista Audiência de Conciliação e 141 
Julgamento, realizada no dia 30.10.2012, às 11h00min, o Senhor WILSON G. CARDOSO, executado 142 
nos autos da ação de Execução Fiscal n. 0005319-25.2007.403.6000, apresentou proposta de 143 
pagamento da dívida em 03 (três) parcelas fixas de R$ 500,00 (Quinhentos reais), perfazendo o total 144 
de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais). O Senhor Presidente da Mesa Diretora do Plenário, 145 
Engenheiro Jary de Carvalho e Castro, após discussão, submeteu a votação, e o Plenário decidiu, 146 
por unanimidade, aprovar relato da Cons. Débora Cristina Pereira Prado, com o seguinte teor: 147 
Analisando a proposta apresentada, e tratando de processo do ano de 1998 podendo eventualmente 148 
prescrever nos termos da Lei n. 9.873/99, somado às custas processuais já despendidas até a 149 
presente data, somos favoráveis ao valor proposto, qual seja, o pagamento da dívida em 03 (três) 150 
parcelas fixas de R$ 500,00 (Quinhentos reais), perfazendo o total de R$ 1.500,00 (Hum mil e 151 
quinhentos reais). 4). CI. n. 300/ASJUR - Tendo em vista Audiência de Conciliação e Julgamento, 152 
realizada no dia 30.10.2012, o Senhor CARLOS ANTONIO TEIXEIRA, executado nos autos da ação 153 
de Execução Fiscal n. 0010977-88.2011.403.6000, apresentou proposta de pagamento no valor de 154 
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R$ 500,00 (Quinhentos reais) em 03 (três) parcelas fixas. O débito encontra-se em cobrança judicial, 155 
tramitando perante a 6ª Vara Federal de Campo Grande-MS, ajuizada em 25.10.2011, cujo valor 156 
atribuído à causa inicialmente foi de R$ 972,80 (Novecentos e setenta e dois reais e oitenta 157 
centavos), que seria o valor do débito atualizado na data do ajuizamento da ação. O Senhor 158 
Presidente da Mesa Diretora do Plenário, Engenheiro Jary de Carvalho e Castro, após discussão, 159 
submeteu a votação, e o Plenário decidiu, por unanimidade, aprovar relato da Cons. Débora Cristina 160 
Pereira Prado, com o seguinte teor: Analisando a proposta apresentada e, considerando que a 161 
proposta apresentada equivale a somente 51% do valor atribuído à causa inicialmente, contraponho o 162 
valor proposta para que seja efetuado o pagamento ao menos, do valor de R$ 972,80 (Novecentos e 163 
setenta e dois reais e oitenta centavos), inicialmente atribuído. 5). CI. n. 303/ASJUR - Trata-se o 164 
presente processo de proposta de pagamento em nome da BUMERANG COMÉRCIO DE 165 
VESTUÁRIO LTDA - EPP, executada nos autos da ação de Execução Fiscal n. 0003753-166 
02.2011.4.03.6000, apresenta proposta para liquidação do débito, no valor de R$ 1.000,00 (Hum mil 167 
reais), a serem divididos em 02 (duas) parcelas, vencíveis para 24/12/2012 e 24/01/2013. O débito 168 
encontra-se em cobrança judicial, tramitando perante a 6ª Vara Federal de Campo Grande-MS, 169 
ajuizada em 12/04/2011, cujo valor atribuído à causa foi de R$ 1.000,14 (Hum mil reais e quatorze 170 
centavos), que seria o valor do débito atualizado na data do ajuizamento da ação. O Senhor 171 
Presidente da Mesa Diretora do Plenário, Engenheiro Jary de Carvalho e Castro, após discussão, 172 
submeteu a votação, e o Plenário decidiu, por unanimidade, aprovar relato da Cons. Débora Cristina 173 
Pereira Prado, com o seguinte teor: Em análise à proposta apresentada e, considerando que o valor 174 
proposto equivale ao valor atribuído à causa de R$ 1.000,14 (Hum mil reais e quatorze centavos), 175 
somos favoráveis à proposta apresentada. 6). CI. n. 295/ASJUR - Encaminha proposta de 176 
pagamento em nome do Senhor CLAUDIO LEITE GOMES, executado nos autos da ação de 177 
Execução Fiscal n. 0011723-87.2010.4.03.6000, ajuizada pelo CREA-MS, apresentou proposta de 178 
pagamento do débito no valor de R$ 17.000,00 (Dezessete mil reais),com o pagamento da 1ª parcela 179 
no valor à vista de 4.520,00 (Quatro mil, quinhentos e vinte reais) e mais 24 (vinte e quatro) parcelas 180 
no valor de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) cada. O Senhor Presidente da Mesa Diretora do 181 
Plenário, Engenheiro Jary de Carvalho e Castro, após discussão, submeteu a votação, e o Plenário 182 
decidiu, por unanimidade, aprovar relato da Cons. Vânia A. Mello, com o seguinte teor: Em análise à 183 
proposta apresenta, verificarmos que o valor proposto equivale à 73% do valor atribuído à causa 184 
inicialmente, e que tratam-se de processos dos anos de 2004 e 2005 correndo risco de prescrição, 185 
somos favoráveis ao valor proposto, qual seja, R$ 17.000,00 (Dezessete mil reais),com o pagamento 186 
da 1ª parcela no valor à vista de 4.520,00 (Quatro mil, quinhentos e vinte reais) e mais 24 (vinte e 187 
quatro) parcelas no valor de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais). 7). CI. n. 296/ASJUR - Tendo em 188 
vista Audiência de Conciliação e Julgamento, realizada no dia 30.10.2012, o Senhor EMERSON 189 
ULISSES VIEIRA DESERTO, executado nos autos da ação de Execução Fiscal n. 0010969-14-190 
2011.4.03.6000, apresentou proposta de pagamento da dívida em 16 (dezesseis) parcelas fixas de 191 
R$ 82,23 (oitenta e dois reais e vinte e três centavos), perfazendo o total de R$ 1.315,68 (Hum mil, 192 
trezentos e quinze reais e sessenta e oito centavos). O débito encontra-se em cobrança judicial, 193 
tramitando perante a 6ª Vara Federal de Campo Grande-MS, ajuizada em 25.10.2011, cujo valor 194 
atribuído à causa foi de R$ 1.028,01 (Hum mil, vinte e oito reais e um centavo), que seria o valor do 195 
débito atualizado na data do ajuizamento da ação. O Senhor Presidente da Mesa Diretora do 196 
Plenário, Engenheiro Jary de Carvalho e Castro, após discussão, submeteu a votação, e o Plenário 197 
decidiu, por unanimidade, aprovar relato da Cons. Vânia A. Mello, com o seguinte teor: Face ao 198 
exposto, manifestamo-nos favoráveis à proposta apresentada, qual seja, o pagamento da dívida em 199 
16 (dezesseis) parcelas fixas de R$ 82,23 (oitenta e dois reais e vinte e três centavos), perfazendo o 200 
total de R$ 1.315,68 (Hum mil, trezentos e quinze reais e sessenta e oito centavos). 8). CI. n. 201 
298/ASJUR - Encaminha proposta de pagamento em nome da empresa GAZOX MANUTENÇÃO 202 
INDÚSTRIA HOSPITALAR LTDA, executada nos autos da ação de Execução Fiscal n. 0013692-203 
40.2010.4.03.6000, representada por seu procurador, o advogado ALEXANDRE MACHT MASTELA 204 
E ALMEIDA, apresentou proposta de pagamento no valor de R$ 6.000,00 (Seis mil reais), em 10 205 
(dez) parcelas fixas de R$ 600,00 (Seiscentos reais). De acordo com informações da Assessoria 206 
Jurídica através da CI N. 298/2012-ASJUR, o débito encontra-se em cobrança judicial, tramitando 207 
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perante a 6ª Vara Federal de Campo Grande-MS, ajuizada em 17.12.2010, cujo valor atribuído à 208 
causa inicialmente foi de R$ 7.142,23 (Sete mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e três centavos), 209 
que seria o valor do débito atualizado na data do ajuizamento da ação. O Senhor Presidente da Mesa 210 
Diretora do Plenário, Engenheiro Jary de Carvalho e Castro, após discussão, submeteu a votação, 211 
e o Plenário decidiu, por unanimidade, aprovar relato da Cons. Vânia A. Mello, com o seguinte teor: 212 
Considerando que não existe penhora de nenhum bem para garantia do juízo, manifestamo-nos por 213 
acatar o valor proposto, a saber, R$ 6.000,00 (Seis mil reais), em 10 (dez) parcelas fixas de R$ 214 
600,00 (Seiscentos reais). 9). CI. n. 301/ASJUR - Encaminha proposta de pagamento em nome da 215 
empresa CENTRAL ALARMES, executada nos autos da ação de Execução Fiscal n. 0001205-216 
14.2005.4.03.6000, a qual  apresentou proposta de pagamento no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil 217 
reais) para pagamento à vista, ou o valor de R$ 6.000,00 (Seis mil reais) para pagamento em 20 218 
(vinte) parcelas fixas de R$ 300,00 (Trezentos reais). O Senhor Presidente da Mesa Diretora do 219 
Plenário, Engenheiro Jary de Carvalho e Castro, após discussão, submeteu a votação, e o Plenário 220 
decidiu, por unanimidade, aprovar relato da Cons. Vânia A. Mello, com o seguinte teor: Após análise 221 
da proposta apresentada, manifesto-me pelo pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) parcelados 222 
em 12 vezes de R$ 500,00 (Quinhentos reais). 10). CI. n. 304/ASJUR - encaminha proposta de 223 
pagamento em nome da Sra.  CRISTIANE DA COSTA CARVALHO, executada nos autos da ação de 224 
Execução Fiscal n. 0006189-94.2012.403.6000, apresenta proposta para liquidação do débito, no 225 
valor de R$ 800,00 (Oitocentos reais), a serem divididos em 02 (duas) parcelas,  uma entrada para 226 
10.11.2012 e 10.12.2012. De acordo com as informações prestadas pela ASJUR o débito encontra-se 227 
em cobrança judicial, tramitando perante a 6ª Vara Federal de Campo Grande-MS, ajuizada em 228 
21/06/2012, cujo valor atribuído à causa foi de R$ 1.150,81 (Hum mil, cento e cinquenta reais e 229 
oitenta e um centavos), que seria o valor do débito atualizado na data do ajuizamento da ação. O 230 
Senhor Presidente da Mesa Diretora do Plenário, Engenheiro Jary de Carvalho e Castro, após 231 
discussão, submeteu a votação, e o Plenário decidiu, por unanimidade, aprovar relato da Cons. Vânia 232 
A. Mello, com o seguinte teor: Após análise da proposta apresentada, manifesto-me pelo pagamento 233 
de R$ 800,00 (oitocentos reais) parcelados em 02 vezes, com os vencimentos para 10.11.2012 e 234 
10.12.2012. 5.2-a)- Correspondências Recebidas para providências. 001P- OF. N. 1891 – 235 
CONFEA - PROTOCOLO N. 1151148. Envia cópia da Decisão PL 1139/2012, que aprova plano de 236 
ação para aprovação de Matriz do Conhecimento e reformulação da Resolução n. 1.010, de 2005. O 237 
Anexo II da citada Resolução e a Matriz do Conhecimento estão disponíveis no site 238 
www.confea.org.br, e o prazo para manifestação dos Creas, Entidades de Classe, Instituições de 239 
Ensino e demais fóruns consultivos é até 15/11/2012. Enviado às CEs, assim se manifestaram: 240 
CEEEM: tomou conhecimento. CEA: tomou conhecimento, acompanha a Coordenadoria Nacional. 241 
Senhor Coordenador LAÉRCIO se mostrou indignado com a retirada de arquivo e manifesta repúdio 242 
sobre o ato do Confea. CEECAST: encaminhará manifestação até o dia 15 para o link do Confea. O 243 
Senhor Presidente da Mesa Diretora do Plenário, Engenheiro Jary de Carvalho e Castro, após 244 
discussão, submeteu a votação, e o Plenário decidiu, por maioria, aguardar e posterior 245 
encaminhamento das manifestações da CEECAST, até o dia 15/11 no link do Confea. 002P- 246 
CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA PROTOCOLIZADA SOB N. 1153699 – CONFEA. Encaminha 247 
para análise e manifestação a proposição legislativa PL 4.384/12, de autoria do Deputado Federal 248 
Cândido Vaccarezza, que altera a Lei n. 8.666/93, para incluir como modalidade de licitação a 249 
contratação integrada. Enviado às CEs, assim se manifestaram: CEEEM: favorável. CEA: 250 
conhecimento. CEECAST: contrário. O Senhor Presidente da Mesa Diretora do Plenário, Engenheiro 251 
Jary de Carvalho e Castro, após discussão, submeteu a votação, e o Plenário decidiu, por 252 
unanimidade, aprovar manifestação favorável ao Projeto de Lei n. 4.384/12. 003P- 253 
CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA PROTOCOLIZADA SOB N. 1153700 – CONFEA. Encaminha 254 
para análise e manifestação a proposição legislativa PL 4.405/12, de autoria do Deputado Federal 255 
Leonardo Quintão, que altera a Lei Federal n. 8.666/93 que regulamenta o inciso XXI do art. 37 da 256 
Constituição Federal e institui normas gerais para licitações e contratos da Administração Pública e 257 
dá outras providências. Enviado às CEs, assim se manifestaram: CEEEM: favorável. CEA: 258 
conhecimento. CEECAST: contrário. O Senhor Presidente da Mesa Diretora do Plenário, 259 
Engenheiro Jary de Carvalho e Castro, após discussão, submeteu a votação, e o Plenário decidiu, 260 
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por unanimidade, aprovar manifestação favorável ao Projeto de Lei n. 4.405/12. 004P- 261 
CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA PROTOCOLIZADA SOB N. 1153701 – CONFEA. Encaminha 262 
para análise e manifestação a proposição legislativa PL  4.431/12, de autoria do Deputado Federal 263 
Roberto Policarpo Fagundes, que altera a Lei n. 11.977/09, e a Lei n. 12.651/12, prevendo medidas 264 
sobre a regularização fundiária de assentamentos urbanos. Transferida para próxima sessão 265 
plenária. 005P- CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA PROTOCOLIZADA SOB N. 1153371 – 266 
SUPERINTENDÊNCIA DE INTREGRAÇÃO DO SISTEMA - SIS DO CONFEA. Tendo em vista que a 267 
ABNT possui disponibilizados para Consulta Nacional os Projetos de Norma relacionados ao tema 268 
“Acessibilidade”, desta forma solicita manifestação dos projetos, em face de se constituírem escopo 269 
das atividades fiscalizadas pelo Sistema Confea/ Crea. Enviado às CEs e Comissão de 270 
Acessibilidade, assim se manifestaram: CEEEM: tomou conhecimento. CEA: tomou conhecimento. 271 
CEECAST: favorável a NBR-14020/1997. PLENÁRIO: favorável. O Senhor Presidente da Mesa 272 
Diretora do Plenário, Engenheiro Jary de Carvalho e Castro, após discussão, submeteu a 273 
votação, e o Plenário decidiu, por unanimidade, aprovar manifestação favorável a NBR-14020/1997. 274 
Quanto às demais normas não houve manifestação face prazo ter expirado. EXTRAPAUTA. 006P- 275 
DECISÃO DA DIRETORIA N. 049/2012 - A Diretoria ao apreciar o relatório com a quantidade de 276 
protocolos registrados em 2012 nas Inspetorias do CREA-MS, e considerando a exposição verbal do 277 
Assessor da Presidência, Engenheiro Civil José Carlos Ribas, em relação ao baixo fluxo de utilização 278 
e atendimento na Inspetoria de Jardim, bem como à sensível queda na arrecadação do Conselho em 279 
razão da criação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU/MS, DECIDIU pelo fechamento da 280 
Inspetoria do CREA-MS na cidade de Jardim, bem como a transferência da empregada Monike 281 
Romeiro Gonçalves para outra Inspetoria ou para a Sede, submetendo esta decisão à apreciação do 282 
Plenário. O Senhor Presidente da Mesa Diretora do Plenário, Engenheiro Jary de Carvalho e 283 
Castro, após discussão, submeteu a votação, e o Plenário decidiu, por unanimidade, acatar a 284 
Decisão da Diretoria n. 049/2012-D/MS, no sentido de aprovar manifestação favorável ao fechamento 285 
da Inspetoria do CREA-MS na cidade de Jardim, bem como a transferência da empregada MONIKE 286 
ROMEIRO GONÇALVES para outra Inspetoria ou para a Sede. 007P- OF. N. 179/2012 – IEMS – 287 
Instituto de Engenharia de Mato Grosso do Sul - PROTOCOLO N. 1154200. Solicita patrocínio no 288 
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), divulgação nos meios de comunicação do Conselho, e-289 
marketing, confecção de cartazes, apoio logístico, emissão de certificados, equipamentos de 290 
multimídia, disponibilização de internet WiFi e espaço físico para a realização do Curso de Utilização 291 
do Software PREZI , em 8 e 9 de novembro de 2012, em Campo Grande  MS,- - (Processo C- 292 
2204/12). O Senhor Presidente da Mesa Diretora do Plenário, Engenheiro Jary de Carvalho e 293 
Castro, após discussão, submeteu a votação, e o Plenário decidiu, por unanimidade, acatar a 294 
Decisão da Diretoria n. 051/2012-D/MS, no sentido de aprovar manifestação favorável a concessão 295 
de apoios financeiro, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), e institucional qual seja, apoio logístico, 296 
emissão de certificados, equipamentos de multimídia, disponibilização de internet WiFi, cedência de 297 
espaço físico para a realização do evento e divulgação nos meios de comunicação do Conselho, e-298 
marketing, de acordo com as condições legais de patrocínio do CREA-MS e, posterior remessa à 299 
ASJUR - Assessoria Jurídica com vistas à elaboração de convênio. Absteve-se de votar. Cons. Vânia 300 
Abreu de Mello. 008P- DECISÃO DA DIRETORIA N. 052/2012 - A Diretoria ao apreciar a Proposta 301 
do Senhor Presidente para Instituição do Programa de  recuperação de créditos no âmbito do CREA-302 
MS  e, Considerando que a proposta tem por escopo implementar um Programa de Recuperação 303 
de Créditos, cujo objetivo é promover a regularização dos créditos pertencentes ao CREA-MS, em 304 
detrimento de profissionais e pessoas  físicas e jurídicas, no que se refere a anuidades vencidas e a 305 
multas administrativas com crédito já constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados 306 
ou a ajuizar a competente execução fiscal, seguindo assim exemplos do Governo Federal e diversos 307 
Governos Estaduais e Municipais; Considerando que referido programa vem a proporcionar, tanto 308 
aos profissionais quanto às pessoas físicas e jurídicas que se encontram em débito com o CREA-MS, 309 
a possibilidade de liquidação dos mesmos, corrigidos monetariamente, mas com a exclusão de 310 
percentuais dos juros de mora e em parcelas mensais e sucessivas, de forma a facilitar a quitação 311 
dos débitos por parte dos devedores;  Considerando de bom alvitre ressaltar que, na grande maioria 312 
dos casos, ante a incidência dos encargos previstos nos instrumentos normativos vigentes aliado ao 313 
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longo decurso do tempo, os débitos acabam por tornarem-se valores demasiadamente altos e muitas 314 
vezes, diante do caso concreto, impagáveis; Considerando que com a quitação dos débitos 315 
existentes, tanto os profissionais quanto as pessoas jurídicas que exercem atividades na área da 316 
Engenharia e da Agronomia, obterão a condição de regularizar suas situações perante o Sistema 317 
Confea/Crea, possibilitando aos mesmos a oportunidade de exercerem de modo legal suas 318 
atividades; Considerando que pretende-se ainda, com a instituição do programa, uma redução do 319 
número de inadimplentes perante o CREA-MS e, via de conseqüência, um aumento no fluxo de 320 
receita,  além do fluxo de receita também do Conselho Federal e da Mútua, bem como a redução do 321 
número de ações de execução fiscal já ajuizadas e a ajuizar nas quais, no mais das vezes, se 322 
apresentam inócuas quanto ao recebimento dos créditos, prestando-se apenas a gerar despesas com 323 
custas processuais, honorários advocatícios, dentre outras; Considerando que os débitos vencidos de 324 
anuidade em se tratando de pessoa física ficam restritos ao parcelamento em no máximo 3 (três) 325 
vezes, considerando a anuidade vigente, acrescido de juros de mora a contar da data de vencimento 326 
da anuidade até o final do parcelamento, e no caso dos débitos decorrentes de autos de infração 327 
esses ficam restritos ao número de 12 (doze) parcelas, e acrescidas de correção monetária, multa e 328 
juros de mora a contar até o final do parcelamento;  Considerando, por oportuno,  que o CREA-MS 329 
participa do Programa de Conciliação do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, e que os diversos 330 
processos já agendados para conciliação não lograram êxito em sua maioria, tendo em vista a 331 
inexistência de propostas viáveis para a conciliação das partes, sendo imperioso destacar as 332 
vantagens do acordo judicial em detrimento aos acordos administrativos, em razão de suas 333 
formalidades legais, que põe fim ao processo sem maior custo às partes;  Considerando que o 334 
quantitativo de processos de execução fiscal em que não se logra êxito no recebimento de qualquer 335 
quantia, inclusive do valor principal, tendo em vista a não localização do endereço atualizado do 336 
executado para sua citação ou até mesmo a não localização de bens passíveis de penhora para a 337 
garantia do juízo, bem como o custo material e de recursos humanos com   a demora do   processo, 338 
em detrimento da execução de bens do devedor, os quais nem sempre satisfazem o crédito 339 
executado diante da ausência de compradores interessados na aquisição onerosa de bens 340 
penhorados antigos, sendo que  na maioria das vezes a aquisição dos mesmos não é de interesse do 341 
CREA-MS; Considerando ainda que o CREA-MS  deve  perseguir os valores que possuem razoável 342 
expectativa de recebimento; e o disposto na Resolução n. 479 de 29 de Agosto de 2003 do CONFEA 343 
que em seu artigo 1º dispõe: “Autorizar os Creas a negociar dívidas de pessoas físicas e jurídicas, 344 
relacionadas a anuidades e autos de infração, visando a regularização da situação e redução do nível 345 
de inadimplência”; Considerando o disposto no artigo 65 da Lei n. 12.249, de 11 de junho de 2010, 346 
que possibilita parcelamento de débitos e redução de multa e juros, referente a débitos administrados 347 
pelas autarquias e fundações públicas federais, de qualquer natureza, sejam eles tributários ou não 348 
tributários; Considerando o disposto na Lei n. 12.514 de 28 de outubro de 2011, que dá nova redação 349 
ao art. 4º da Lei n. 6.932, de 7 de julho de 1981, que dispõe sobre as atividades do médico-residente, 350 
e trata das contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral;  Considerando que as 351 
determinações constante na Lei n. 12.514/2011, especificamente em seus artigos 7º e 8º, onde os 352 
Conselhos poderão deixar de promover a cobrança judicial de valores inferiores a 10 (dez) vezes o 353 
valor de que trata o inciso I do artigo 6º da referida lei e não executarão judicialmente dívidas 354 
referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou 355 
jurídica inadimplente; Considerando a atual conjuntura econômica nacional, e que a presente 356 
proposta contribui para o adimplemento daqueles que se encontram legalmente obrigados à 357 
manutenção de registro perante o CREA-MS e  pagamento de anuidades, e por conseqüência um 358 
aumento no volume de créditos e diminuindo a dificuldade em recebimento desses créditos, face os 359 
elevados encargos legais que determinam a atualização dos valores dos débitos; Considerando que o 360 
que se pretende é a inversão do quadro ora apresentado, ou seja, a redução do número de 361 
inadimplentes perante o CREA-MS, com a consequente regularização das situações pessoais e o 362 
ingresso de receitas, cujos valores impulsionarão o fomento das ações fiscalizatórias deste Conselho, 363 
bem como das demais finalidades legalmente estatuídas; Considerando que a presente proposta, 364 
conforme acima aludido, visa proporcionar ao Sistema Confea/Crea como um todo, um aumento do 365 
fluxo de receita decorrente de débitos de pessoas físicas e jurídicas de anuidades vencidas e de 366 
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multas administrativas, aplicadas em decorrência de infração a legislação profissional, como forma de 367 
fomentar as finalidades legalmente estabelecidas pela Lei n. 5.194/66, bem como proporcionar aos 368 
devedores a possibilidade de quitação de seus débitos e regularização de sua situação perante o 369 
Sistema, de forma menos onerosa e compatível com a atual realidade econômica do País; 370 
Considerando  que a presente proposta está em plena consonância com os princípios constitucionais 371 
da Dignidade da Pessoa Humana, da Legalidade, a Igualdade, da Supremacia do interesse público 372 
sobre o privado, estando assim perfeitamente consonante com o ordenamento jurídico vigente. O 373 
Senhor Presidente da Mesa Diretora do Plenário, Engenheiro Jary de Carvalho e Castro, após 374 
discussão, submeteu a votação, e o Plenário decidiu, por unanimidade, acatar a Decisão da Diretoria 375 
n. 052/2012-D/MS, no sentido de sugerir ao Plenário que autorize para a negociação de dívidas de 376 
pessoas físicas e jurídicas, relacionadas a anuidades e autos de infração, visando à regularização da 377 
situação e redução de inadimplência, e em especial para a realização de propostas de acordo quanto 378 
aos processos pautados pelo Programa de Conciliação do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 379 
através da concessão de descontos e parcelamento, os seguintes parâmetros: 1) para o pagamento 380 
em parcela única, o valor do débito corrigido monetariamente, com exclusão de 100% (cem por 381 
cento) dos juros de mora; 2) para o pagamento em até 03 (três) parcelas mensais e sucessivas, o 382 
valor do débito corrigido monetariamente, com exclusão de 70% (setenta por cento) dos juros de 383 
mora; 3) para o pagamento de 04 (quatro) a 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, o valor do 384 
débito corrigido monetariamente, com exclusão de 50% (cinquenta por cento) dos juros de mora; 4) 385 
para o pagamento de 07 (sete) a 09 (nove) parcelas mensais e sucessivas, o valor do débito corrigido 386 
monetariamente, com exclusão de 30% (trinta por cento) dos juros de mora; 5) para o pagamento de 387 
10 (dez) a 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, o valor do débito corrigido monetariamente, com 388 
exclusão de 10% (dez por cento) dos juros de mora; 6) em hipótese alguma será permitida a redução 389 
do valor principal lançado na Certidão de Dívida Ativa; 7) no caso de acordo judicial ou extrajudicial, 390 
para parcelamento dos débitos, será requerida pelo CREA-MS, a suspensão do processo executivo, 391 
até a quitação total da dívida, sendo que o não pagamento de qualquer das parcelas ensejará o 392 
vencimento antecipado das demais, o devido prosseguimento do feito, sem possibilidade da parte 393 
executada ser beneficiada com os termos desta Decisão, em acordos posteriores; 8) aplicam-se aos 394 
processos administrativos ainda não ajuizados, as mesmas regras anteriores; 9) compete ao 395 
executado, nos casos de processos judiciais, o pagamento das custas processuais e dos honorários 396 
advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), os quais serão acrescidos de juros, multa de 397 
mora e correção monetária; 10) nos casos em que realizada a negociação dos débitos, a Certidão de 398 
Regularidade requerida pelo profissional ou empresa inscrita neste Regional, será emitida com prazo 399 
de validade condicionado ao vencimento da próxima parcela, podendo ser revalidada, 400 
sucessivamente, até a quitação integral do débito. 2-b). Recebidas para Conhecimento. Destaque. 401 
001C- OF. N. 123/2012-MÚTUA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA/MS – 402 
(Protocolo n. 1153297). Encaminha a Prestação de Contas referente ao mês de agosto/2012 das 403 
Despesas Administrativas e do Plano de Saúde Unimed Mútua, ambas da Mútua MS, para 404 
conhecimento quanto seu teor, sem apreciação do mérito, conforme Decisão nº PL-0686/2008 do 405 
Confea, nos termos do inciso VI do artigo 32 do anexo da Resolução nº 1.028/10 do Confea. O 406 
Senhor Presidente da Mesa Diretora do Plenário, Engenheiro JARY DE CARVALHO E CASTRO, 407 
após discussão, submeteu a votação, e o Plenário decidiu, por unanimidade, aprovar a Prestação de 408 
Contas referente ao mês de agosto/2012 das Despesas Administrativas e do Plano de Saúde Unimed 409 
Mútua, ambas da Mútua MS. 002C- OF. N. 132/2012-MÚTUA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 410 
PROFISSIONAIS DO CREA/MS – (Protocolo n. 1153448147). Encaminha a Prestação de Contas 411 
referente ao mês de setembro/2012 das Despesas Administrativas e do Plano de Saúde Unimed 412 
Mútua, ambas da Mútua MS, para conhecimento quanto seu teor, sem apreciação do mérito, 413 
conforme Decisão nº PL-0686/2008 do Confea, nos termos do inciso VI do artigo 32 do anexo da 414 
Resolução nº 1.028/10 do Confea. O Senhor Presidente da Mesa Diretora do Plenário, Engenheiro 415 
JARY DE CARVALHO E CASTRO, após discussão, submeteu a votação, e o Plenário decidiu, por 416 
unanimidade, aprovar a Prestação de Contas referente ao mês de setembro/2012 das Despesas 417 
Administrativas e do Plano de Saúde Unimed Mútua, ambas da Mútua MS.  5.2.c). Expedidas. Não 418 
houve destaque. 7). ORDEM DO DIA: 7.1- Relato de Processos. a)- Documentos aprovados "ad 419 
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referendum" do Plenário pela Presidência. Requerimentos de Excepcionalidades: 1). Protocolo 420 
n. 1152133- Interessado: Eng. Civ. ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA AVILA. Deferido. 2). Protocolo 421 
n. 1151758- Interessado: Eng. Civ. ELIAS PREGENTINO DOS SANTOS. Deferido. 3). Protocolo n. 422 
1152194- Interessado: Eng. Civ. FABIANA AKEMI UCHIDA. Deferido. 4). Protocolo n. 1149441- 423 
Interessado: Eng. Civ. GILBERTO CARLOS BITTENCOURT JUNIOR. Deferido. 5). Protocolo n. 424 
1151620- Interessado: Eng. Civ. MARCOS ANTONIO PEREIRA. Deferido. 6). Protocolo n. 1152467- 425 
Interessado: Eng. Agr. HÉLIO SÉRGIO ÁLVARES FAVARO. Deferido. b)- Processos de Registro 426 
aprovados "ad referendum" do Plenário. Cons. LAÉRCIO ALVES DE CARVALHO. Processo n. 427 
134091/11-Interessado:  DINACON INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Assunto: Registro 428 
de Pessoa Jurídica. Conclusão do parecer:  A interessada solicita registro no CREA/MS, conforme 429 
protocolo N.1137309. Após análise do processo foi formalizado relato solicitando regularizações, 430 
conforme consta na fl. 32 dos autos. A interessada apenas apresentou defesa que não atenderam as 431 
exigências do relato. Sendo assim, somos pelo INDEFERIMENTO da solicitação de registro neste 432 
Conselho. Aprovado. Processo n. 108176/05-Interessado: MINERAÇÃO FINANCIAL LTDA. Assunto: 433 
Baixa de Responsável Técnico. Conclusão do parecer: A Geóloga Rosemeire Luckmann, requer 434 
baixa de sua responsabilidade técnica. Considerando que a baixa de responsabilidade técnica pode 435 
ser solicitada mediante requerimento ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela 436 
pessoa jurídica conforme expresso no Art.17, inciso I da Resolução CONFEA n. 336/89. Estando em 437 
ordem a documentação, somos de parecer favorável a baixa da ART de cargo e função n. 918936, da 438 
profissional Geóloga Rosemeire Luckmann. A empresa deverá apresentar um novo responsável 439 
técnico em um prazo máximo de dez(10)dias, sob pena de ser autuado por este Conselho.A 440 
fiscalização deverá verificar no prazo de 30(trinta) dias se a orientação foi acatada. Aprovado. Cons. 441 
MÁRIO BASSO DIAS FILHO. Processo n. 138581/12-Interessado: Engenheira de Alimentos 442 
ISADORA STEFANELLO. Assunto: Registro Definitivo. Conclusão do parecer: A interessada requer 443 
Registro Definitivo, de acordo com o artigo 55 da Lei 5.194/66, para tanto apresenta documentos 444 
constantes no parágrafo 1º do artigo 4º da Resolução n. 1.007 de 05.12.2003 do CONFEA. Diplomou-445 
se pela UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, na cidade de DOURADOS/MS, 446 
03/10/2011, no curso de ENGENHARIA DE ALIMENTOS. Estando satisfeitas as exigências legais, o 447 
profissional terá as atribuições do artigo 19 da Resolução 218/73 do CONFEA. Terá o título de 448 
Engenheira de Alimentos. Aprovado. Processo n. 100191/03-Interessado: Técnico em Mineração 449 
LUIZ CARLOS LIBERATO. Assunto: Reativação de Registro. Conclusão do parecer: O interessado 450 
requer Registro Definitivo (Reativação), de acordo com o artigo 55 da Lei 5.194/66, para tanto 451 
apresenta documentos constantes no parágrafo 1º do artigo 4º da Resolução n.º 1007/03 do 452 
CONFEA. Diplomou-se pela Escola Técnica General Oswaldo Pinto da Veiga - Convênio com o 453 
SENAI , em 10/05/2000, no curso TECNICO EM MINERAÇÃO, na cidade de Criciúma/SC. Estando 454 
satisfeitas as exigências legais, o profissional terá as atribuições dos artigos 3º e 4º do Decreto 455 
90.922/85, combinados com as alterações do decreto n.º 4.560/2002, respeitando os limites de sua 456 
formação, terá o titulo de Técnico em Mineração (Cod. 153-02-00). Aprovado. 138385/12-Interessado: 457 
QUIMILAUS INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. Assunto: Registro de Pessoa 458 
Jurídica. Conclusão do parecer: A empresa encaminha documentação para registro no CREA-MS, 459 
para atividades na área de engenharia química. Estando em ordem, de acordo com a Resolução 460 
336/89 do CONFEA, somos de parecer favorável ao registro da empresa, sob a responsabilidade 461 
técnica do Eng. Químico Álvaro Haruo Hayashi, ART n. 11393291, para atividades técnicas no âmbito 462 
da engenharia química. Aprovado. c)- de Conselheiros: Processos de Auto de Infração a serem 463 
votados. Cons. ARTHUR CHINZARIAN. Processo n. 2010000255 - Autuado: REPROFORM 464 
EVENTOS E PROMOÇÕES LYDA. Conclusão do parecer: Somos pela procedência da NAI n. 465 
2010000255 fundamentado na decisão da CEEEM de 14 de julho de 2010 apensada a fl. 08 do 466 
processo. Aprovado. Processo n. 2011000877 - Autuado: JOSÉ BRAZ GONÇALVES. Conclusão do 467 
parecer: Somos pela improcedência da NAI e consequente arquivamento. Aprovado. Processo n. 468 
2011002382 - Autuado: VALDIR GEROLA. Conclusão do parecer: Acompanho a decisão da 469 
CEEEM/MS, ou seja, pela procedência da NAI n. 2011002382 e consequente aplicação de multa 470 
prevista na alínea “a” do artigo 73 da lei n. 5194/66, em grau máximo. Aprovado. Processo n. 471 
2012001024 - Autuado: DENNIS STANISLAW MENDONCA THOMAZINI. Conclusão do parecer: 472 
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Somos pela procedência do auto de infração n. 2012001024 e aplicação da multa prevista na alínea 473 
“d” do artigo 73 da lei n. 5194/66, em grau máximo. Aprovado. Processo n. 2012001104 - Autuado: 474 
ADRIANO CELSO GUIMARÃES. Conclusão do parecer: Pela procedência da NAI n. 2012001104 em 475 
grau máximo fundamentado que o notificado não regularizou o solicitado na referida NAI. Aprovado. 476 
DEBORA CRISTINA PEREIRA PRADO. Processo n. 2006006303 - Autuado: PEDRO ROBERTO 477 
FERREIRA. Conclusão do parecer: Somos pela procedência da NAI 6303/2006, bem como pela 478 
aplicação da multa prevista na alínea “d” do artigo 73 da lei n. 5.194/66, em grau máximo. Aprovado. 479 
Processo n. 2010003060 - Autuado: AGIL ENGENHARIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME. 480 
Conclusão do parecer: Somos pela procedência na NAI n. 2010003060, bem como pela aplicação da 481 
multa prevista na alínea “a” do artigo 73 da lei n. 5.194/66, em grau mínimo. Aprovado. EVERTON 482 
LUIS REVAY. Processo n. 2009000540 - Autuado: RICARDO MOREIRA CARNEIRO. Conclusão do 483 
parecer: Somos pela procedência do auto de infração n. 2009000540 e aplicação da penalidade 484 
prevista na alínea “a” do artigo 73 da lei n. 5194/66 em grau máximo. Aprovado. Cons. FRANCISCO 485 
DE ASSIS ROLIM PEREIRA. Processo n. 2007326632 - Autuado: NEUZELI FERREIRA PRIOR. 486 
Conclusão do parecer: Somos pela procedência da NAI e pela aplicação de multa prevista na alínea 487 
“d” do artigo 73 da lei n. 5194/66, em grau mínimo. Aprovado. Processo n. 2010000739 - Autuado: 488 
SOTEF SOCIEDADE TECNICA DE ENGENHARIA E FUND LTDA. Conclusão do parecer: Somos 489 
pela procedência da NAI e pela aplicação de multa prevista na alínea “a” do art. 73 da lei n. 5194/66, 490 
em grau mínimo. Aprovado. Processo n. 2010001417 - Autuado: STEMAC S/A GRUPOS 491 
GERADORES. Conclusão do parecer: Somos pela procedência da NAI e pela aplicação de multa 492 
prevista na alínea “a” do artigo 73 da lei 5194/55, em grau mínimo. Aprovado. Processo n. 493 
2010001816 - Autuado: MARIA BRITO DE SOUZA. Conclusão do parecer: Somos pela 494 
improcedência da NAI, pelo cancelamento da multa e pelo arquivamento do processo. Aprovado. 495 
Processo n. 2010002743 - Autuado: MARCOS CAMARA DE MORAES. Conclusão do parecer: 496 
Somos pela procedência da NAI e pela aplicação de multa prevista na alínea “d” do artigo 73 da lei n. 497 
5194, em grau máximo. Aprovado. Processo n. 2011000140 - Autuado: RAIZ QUADRADA IMOVEIS 498 
S.P.E. LTDA. Conclusão do parecer: Somos pelo cancelamento e arquivamento do processo. 499 
Aprovado. Processo n. 2011000823 - Autuado: CONSTRUPISO CONSTRUTORA DE PISOS LTDA-500 
ME. Conclusão do parecer: Somos pela procedência da NAI e pela aplicação de multa prevista na 501 
alínea “a” do art. 73 da lei n. 5194/66, em grau mínimo. Aprovado. Cons. JULIANA DE MENDONÇA 502 
CASADEI. Processo n. 2005003918 - Autuado: IVONALDO MACEDO DUARTE. Conclusão do 503 
parecer: Considerando que a falta foi regularizada em data posterior ao recebimento da NAI, 504 
reiteramos sua procedência, mas recomendamos a redução da multa capitulada na alínea “d” do art. 505 
73 da lei n. 5194/66 para grau mínimo. Aprovado. Processo n. 2005007660 - Autuado: ANA PAULA 506 
DOS SANTOS CANISSO - ME - REFR. PANTANAL. Conclusão do parecer: Considerando que a falta 507 
foi regularizada, porém somente quase seis anos após a lavratura da NAI, reiteramos sua 508 
procedência, mas recomendamos a redução da multa capitulada na alínea “e” do art. 73 da lei n. 509 
5194/66 para seu grau mínimo. Aprovado. Processo n. 2008001285 - Autuado: PACTUAL 510 
CONSTRUCOES LTDA. Conclusão do parecer: Somos favoráveis ao cancelamento da NAI e 511 
arquivamento do processo. Aprovado. Processo n. 2009001017 - Autuado: EDSON DE MELLO 512 
SARTORI. Conclusão do parecer: Considerando que não restou comprovada a regularização da falta 513 
descrita na NAI, reiteramos sua procedência e a respectiva aplicação da multa capitulada na alínea 514 
“a” do art. 73 da lei n. 5194/66, em grau máximo. Aprovado. Processo n. 2009001944 - Autuado: M. 515 
A. DE MELO ME. Conclusão do parecer: Somos favoráveis ao cancelamento da NAI e arquivamento 516 
do processo. Aprovado. Processo n. 2009002506 - Autuado: EDSON DE MELLO SARTORI. 517 
Conclusão do parecer: Consideramos que a falta foi regularizada em data posterior ao recebimento 518 
da NAI, reiteramos sua procedência, mas recomendamos a redução da multa capitulada na alínea “a” 519 
do art. 73 da lei n. 5.194/66 para grau mínimo. Aprovado. Processo n. 2010001200 - Autuado: 520 
MELLO VIEIRA FUNDACOES LTDA. Conclusão do parecer: Considerando o exposto no parágrafo 521 
único do art. 7º da resolução n. 1008/04 do Confea, somos favoráveis ao cancelamento da NAI e ao 522 
arquivamento do processo. Aprovado. Processo n. 2010001204 - Autuado: MELLO VIEIRA 523 
FUNDACOES LTDA. Conclusão do parecer: Considerando o exposto no parágrafo único do art. 7º da 524 
resolução n. 1008/04 do Confea, somos favoráveis ao cancelamento da NAI e ao arquivamento do 525 
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processo. Aprovado. Processo n. 2010001227 - Autuado: MELLO VIEIRA FUNDACOES LTDA. 526 
Conclusão do parecer: Considerando o exposto no parágrafo único do art. 7º da resolução n. 1008/04 527 
do Confea, somos favoráveis ao cancelamento da NAI e ao arquivamento do processo. Aprovado. 528 
Processo n. 2011001927 - Autuado: MELLO VIEIRA FUNDACOES LTDA. Conclusão do parecer: 529 
Considerando o exposto no parágrafo único do art. 7º da resolução n. 1008/04 do Confea, somos 530 
favoráveis ao cancelamento da NAI e ao arquivamento do processo. Aprovado. Processo n. 531 
2011000297 - Autuado: KATIA DA SILVA PERES. Conclusão do parecer: Considerando que a falta 532 
foi regularizada, porém em data posterior a lavratura da NAI, reiteramos sua procedência, mas 533 
recomendamos a redução da multa capitulada na alínea “d”  do art. 73 da lei n. 5194/66 para grau 534 
mínimo. Aprovado. Processo n. 2011001643 - Autuado: L C BRAGA INCORPORADORA 535 
CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA. Conclusão do parecer: Somos favoráveis ao cancelamento 536 
da NAI e ao arquivamento do processo. Aprovado. LUIZ ANGELO PIOVESAN BELLE. Processo n. 537 
2007327498 - Autuado: IRMÃOS PONTES S/C LTDA. Conclusão do parecer: Somos pela 538 
procedência da NAI n. 2007327498 e aplicação da penalidade prevista na alínea “e” do artigo 73 da 539 
lei n. 5.194/66 em grau máximo. Aprovado. Processo n. 2009001413 - Autuado: HUGO LEONARDO 540 
RIBEIRO LIBER. Conclusão do parecer: Somos pela procedência da NAI n. 2009001413 e aplicação 541 
da penalidade prevista na alínea “d” do art. 73 da lei n. 5.194/766 em grau máximo. Aprovado. 542 
Processo n. 2010000968 - Autuado: ALCIA SCHMITT. Conclusão do parecer: Somos pela 543 
procedência da NAI n. 2010000968 e aplicação da penalidade prevista na alínea “d” do artigo 73 da 544 
lei n. 5.194/66 em grau mínimo. Aprovado. Processo n. 2010003716 - Autuado: NEURO BULHOES 545 
DE ALMEIDA. Conclusão do parecer: Somos pela procedência da NAI 2010003716 e aplicação da 546 
penalidade prevista na alínea “a” do artigo 73 da lei n. 5194/66 em grau máximo. Aprovado. LUIZ 547 
BRAZ DE OLIVEIRA. Processo n. 2008000334 - Autuado: V MARTELLI E CIA LTDA Em 548 
cumprimento ao inciso V, do art. 47 da resolução n. 1008/04 do Confea, somos pelo cancelamento da 549 
NAI n. 2008000334 e arquivamento do processo. Aprovado. Processo n. 2008003982 - Autuado: GM 550 
CONSULTORIA. Conclusão do parecer: Pela procedência da NAI n. 2008003982, e aplicação da 551 
penalidade prevista na alínea “e”, do artigo 73 da lei n. 5194/66, em grau máximo. Aprovado. 552 
Processo n. 2009002264 - Autuado: NUMATA. Conclusão do parecer: Pela manutenção da NAI n. 553 
2009002264 e aplicação da penalidade prevista na alínea “d”, do artigo 73 da lei n. 5194/66, em grau 554 
mínimo. Aprovado. Processo n. 2009003463 - Autuado: FRANCISCO FERNANDO PEIXOTO. 555 
Conclusão do parecer: Pela manutenção da NAI n. 2009003463 e aplicação da penalidade prevista 556 
na alínea “d”, do artigo 73 da lei n. 5194/66, em grau mínimo. Aprovado. Processo n. 2011000456 - 557 
Autuado: ADEMIR DE OLIVEIRA AVILA. Conclusão do parecer: Pela procedência da NAI n. 558 
2011000456 e aplicação da penalidade prevista na alínea “a”, do artigo 73 da lei n. 5.194/66, em grau 559 
máximo. Aprovado. Cons. MARISE OLIVEIRA FERREIRA. Processo n. 2006001722 - Autuado: 560 
ADAILTON BERTOLDO ALVES. Conclusão do parecer: Somos pela procedência do auto de infração 561 
n. 001722/2006e aplicação da penalidade prevista na alínea “a” do artigo 73 da lei n. 5194/66, em 562 
grau máximo. Aprovado. Processo n. 2008000928 - Autuado: LUIZ SELMIRO HORN. Conclusão do 563 
parecer: Somos pelo cancelamento do auto de infração n. 2008000928 e posterior arquivamento do 564 
processo. Aprovado. Processo n. 2009001940 - Autuado: EDUARDO MORAES DA ROCHA. 565 
Conclusão do parecer: Somos pelo cancelamento do auto de infração n. 2009001940 e posterior 566 
arquivamento do processo. Aprovado. Processo n. 2009003005 - Autuado: MAXIONILIO MACHADO 567 
DIAS. Conclusão do parecer: Somos pelo cancelamento do auto de infração n. 2009003005 e 568 
posterior arquivamento do processo. Aprovado. Processo n. 2010001651 - Autuado: EDIFICIO 569 
PADDOCK. Conclusão do parecer: Somos pela procedência di auto de infração n. 2010001651 e 570 
aplicação da penalidade prevista na alínea “e” do artigo 73 da lei n. 5194/66, em grau mínimo. 571 
Aprovado. PAULO SERGIO FRANCO DO AMARAL. Processo n. 2008000493 - Autuado: NANCY 572 
YUKIKO ABE FUGINO. Conclusão do parecer: Pela procedência da notificação e auto de infração n. 573 
2008000493 e aplicação da penalidade prevista, em grau máximo. Aprovado. Processo n. 574 
2007325340 - Autuado: AGUINALDO RODRIGUES PRIMO. Conclusão do parecer: Pela procedência 575 
da notificação e auto de infração n. 2007325340 e aplicação da penalidade prevista, em grau 576 
máximo. Aprovado. Processo n. 2009002481 - Autuado: EDSON DE MELLO SARTORI Pela 577 
procedência e pela aplicação da penalidade prevista em grau mínimo. Aprovado. Processo n. 578 

http://www.creams.org.br/


 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

 

12 

Rua Sebastião Taveira, 272 • Bairro Monte Castelo • CEP 79010-480 • Campo Grande – MS • Fone:(67)3368-1000 

 FAX (67)3356-1112 • Site: www.creams.org.br • E-mail: creams@creams.org.br 

2010000993 - Autuado: EDSON DE MELLO SARTORI. Conclusão do parecer: Pela procedência e 579 
pela manutenção da penalidade prevista em grau máximo. Aprovado. Processo n. 2010001868 - 580 
Autuado: EDSON DE MELLO SARTORI. Conclusão do parecer: Pela procedência da NAI n. 581 
2010001868 e pela aplicação da penalidade prevista em grau mínimo. Aprovado. PRISCILA 582 
QUEVEDO MONTEIRO. Processo n. 2010002644 - Autuado: PEDRO ELIAS FILHO Sou pelo 583 
cancelamento da NAI n. 2010002644 e arquivamento do processo. Aprovado. TÂNIA M. BRUNO S. 584 
R. DANTAS. Processo n. 2009000641 - Autuado: MORAIS & CARVALHO LTDA - ME. Conclusão do 585 
parecer: Pela procedência do auto de infração n. 2009000641 e aplicação da multa prevista na alínea 586 
“c” do art. 73 da lei n. 5194/66 em grau máximo, conforme decisão da CEEEM/MS n. 1550/2010. 587 
Aprovado. Processo n. 2010000038 - Autuado: FRANCO JORGE CONSTRUTORA LTDA. Conclusão 588 
do parecer: Somos pela confirmação da NAI n. 2010000038 e aplicação da multa prevista na alínea 589 
“a” do art. 73 da lei n. 5194/66, em grau mínimo. Aprovado. Processo n. 2010002477 - Autuado: 590 
TELINE COMÉRCIO E SEVIÇOS LTDA. Conclusão do parecer: Somo favoráveis pela confirmação 591 
do auto de infração n. 2010002477 e aplicação da multa prevista na alínea “a” do art. 73 da lei n. 592 
5194/66, em grau máximo, conforme decisão CEEEM/MS n. 078/2011. Aprovado. Processo n. 593 
2010002950 - Autuado: DANIEL VARGAS ESPINDOLA. Conclusão do parecer: Somos pela 594 
confirmação do auto de infração conforme decisão da CEARQ/MS n. 14/2011 e a consequente 595 
aplicação da multa prevista na alínea “d” do art. 73 da lei n. 5194/66, em grau máximo. Aprovado. 596 
Processo n. 2011002322 - Autuado: FILIZOLA BALANÇAS INDUSTRIAIS S/A. Conclusão do 597 
parecer: Somos pela confirmação da NAI n. 2011002322 e aplicação da multa na alínea “a” do art. 73 598 
da lei n. 5194/66, em grau máximo, conforme decisão da CEEEM/MS n. 086/2012. Aprovado. 599 
Processo n. 2011000806 - Autuado: ARMAZÉNS GERAIS ZL LTDA. Conclusão do parecer: Somos 600 
pela confirmação da NAI n. 2011000806 e aplicação da multa na alínea “c” do art. 73 da lei n. 601 
5194/66, em grau mínimo. Aprovado. Processo n. 2011002043 - Autuado: GOMES SEGURANÇA 602 
LTDA. Conclusão do parecer: Somos pela confirmação da NAI n. 2011002043 e aplicação da multa 603 
na alínea “a” do art. 73 da lei n. 5194/66, em grau mínimo, conforme decisão da CEEEM/MS n. 604 
162/2012. Aprovado. VALTER ALMEIDA DA SILVA. Processo n. 2007325662 - Autuado: FATIMA 605 
PEDROSA GONZALES. Conclusão do parecer: Somos pela procedência da NAI n. 2007325662 e 606 
conseqüentemente aplicação da multa prevista na aliena “a” do art. 73 da lei n. 5194/66, em grau 607 
mínimo. Aprovado. Processo n. 2008000981 - Autuado: THALES LOPES RESENDE JR. Conclusão 608 
do parecer: Somos pela procedência da NAI n. 2008000981 e conseqüentemente aplicação da multa 609 
prevista na alínea “d” do artigo 73 da lei n. 5194/66, em grau máximo. Aprovado. Processo n. 610 
2011002559 - Autuado: ELETRÔNICA OLARTS LTDA – ME. Conclusão do parecer: Somos pela 611 
improcedência da NAI n. 2011002559 e conseqüentemente arquivamento do processo. Processo n. 612 
2011002595 - Autuado: ONA - OFICINA NASARIO DE AVIAÇÃO LTDA. Conclusão do parecer: 613 
Somos pela improcedência da NAI n. 2011002595 e conseqüentemente arquivamento do processo. 614 
Aprovado. Processo n. 2011002691 - Autuado: FOURTEAM ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA. 615 
Conclusão do parecer: Somos pela improcedência da NAI n. 2011002691 e conseqüentemente 616 
arquivamento do processo. Aprovado. d)- Processos de “vistas” a serem relatados. Não houve. e)- de 617 
Comissões: Processo C-2201/12- Prestação de Contas do mês de setembro/2012 – O Senhor 618 
Presidente da Mesa Diretora do Plenário, Engenheiro Jary de Carvalho e Castro, após discussão, 619 
submeteu a votação, e o Plenário decidiu, por maioria, aprovar o parecer exarado pela COTC, de 620 
seguinte conclusão: “A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas do CREA-MS, reunida para 621 
apreciar a Prestação de Contas do mês de setembro/2012, encaminhada pela Diretoria, tendo 622 
examinado os demonstrativos em causa, assim como os quadros de valores da RECEITA e 623 
DESPESA, e constatado que foram observadas as orientações do CONFEA, as disposições gerais 624 
estabelecidas pela Resolução 353/90 do CONFEA e as normas gerais que regem a matéria, é do 625 
parecer favorável à sua aprovação pelo Plenário. Absteve-se de votar: Juliana de Mendonça Casadei. 626 
6.2- Assuntos de Interesse Geral: Não houve. 6.3- Proposta de Conselheiros por escrito. a. Cons. 627 
José Antonio Canuto dos Santos, fez uso da palavra, após minuto de silêncio, propôs envio de Moção 628 
de Condolências aos familiares, do Tenente Aviador Thiago Nagem Fernandes Saad, filho do ex-629 
presidente Maurício Nagem Jorge Saad, expressando consternação pelo falecimento ocorrido em 31 630 
de outubro de 2012, que interrompeu prematuramente a sua vida. O Senhor Presidente da Mesa 631 
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Diretora do Plenário, Engenheiro Jary de Carvalho e Castro, após discussão, submeteu a votação, 632 
e o Plenário decidiu, por maioria, aprovar a presente proposta. b. Cons. Mário Basso Dias Filho, 633 
apresentou proposta com o seguinte teor: “Como forma de agradecimento pela doação dos 17 634 
veículos do CREA-SP ao CREA-MS, proponho que seja encaminhado convite ao Presidente daquele 635 
Regional, Eng. Francisco Kurimori , para que esteja presente em Campo Grande dia 08 de dezembro, 636 
data em que será realizado o 2º Encontro Construindo o Futuro”. O Senhor Presidente da Mesa 637 
Diretora do Plenário, Engenheiro Jary de Carvalho e Castro, após discussão, submeteu a votação, 638 
e o Plenário decidiu, por unanimidade aprovar na íntegra a proposta apresentada pelo Cons. Mário 639 
Basso Dias Filho, adenda a presente ata. d. Cons. Jenner Luis Ferreira, apresentou proposta, com o 640 
seguinte teor: “Constantemente são veiculadas notícias referentes às nossas atividades nas diversas 641 
mídias e não menos freqüente o Conselho é instado a se manifestar der forma politicamente 642 
independente e tecnicamente segura, seja por um terceiro, seja por uma oportunidade de exposição 643 
para atender à expectativa da sociedade. Entretanto, por falta de especialistas pagamos o custo da 644 
perda de uma oportunidade, assim proponho a criação de um Grupo de Trabalho Imprensa, a ser 645 
formado com o objetivo de apoiar nosso Setor de Imprensa para que o Conselho se manifeste nas 646 
questões de nossa área, Este GT se valerá desse status para forçar o comprometimento, porém 647 
poderá ser conduzido de forma virtual. GTV”. O Senhor Presidente da Mesa Diretora do Plenário, 648 
Engenheiro Jary de Carvalho e Castro, após discussão, submeteu a votação, e o Plenário decidiu, 649 
por unanimidade aprovar na íntegra a proposta apresentada pelo Cons. Jenner P. Ferreira, no sentido 650 
de se criar o Grupo de Trabalho Imprensa. 7- Palavra Livre. Cons. Vânia Mello, fez uso da palavra 651 
para em nome do Crea Junior. agradecer a Presidência do Crea-MS e funcionários que prontamente 652 
colaboraram com os acadêmicos e alunos do GT Crea Junior, em todos os sentidos para a 653 
organização da viagem para a participação na SOEA. Cons. Laércio Carvalho, fez uso da palavra 654 
agradecendo a Diretoria e funcionários do Conselho, pelo auxílio na realização do Worshop de 655 
Agronomia, onde todas as universidades de Mato Grosso do Sul estiveram presentes. Presidente 656 
Jary de Castro,fez uso da palavra convidando para a 8ª edição do projeto Esporte Cidadania, do 657 
SESI, no dia 10/11 (sábado), onde o Crea-MS estará participando do evento. Na sequência 658 
Presidente Jary convida para a realização da segunda edição do Encontro Construindo o Futuro de 659 
Mato Grosso do Sul, promovido por este Conselho com o apoio da Caixa de Assistência dos 660 
Profissionais do Crea-MS Mútua, no dia 7 de dezembro, das 8h às 17h30, na sede do Conselho. 661 
Senhor Presidente Jary informou ainda que o evento tem como objetivo debater temas ligados à 662 
engenharia e agronomia e que tenham atuação direta no processo de desenvolvimento do Estado. 663 
Senhor Presidente informou que o mencionado evento é também realizado em homenagem ao 664 
engenheiro, que tem seu dia comemorado em 11 de dezembro. Nada mais havendo a tratar, 665 
cumprida a pauta dos trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa Diretora do Plenário, Engenheiro 666 
JARY DE CARVALHO E CASTRO, agradeceu a todos os conselheiros que se fizeram presentes, 667 
convidando-os para o lanche, declarando a seguir como encerrados os trabalhos da sessão às 668 
21h22. Assim, coube a mim, Engenheiro Eletricista JOSÉ ANTONIO CANUTO DO SANTOS, 1º 669 
Diretor-Administrativo, lavrar a presente ata, que após aprovada será assinada por quem de direito, 670 
nos termos do Regimento do Conselho. -.-.-.-.-.-.-.-.-.--.--.-.-.-.-.-.-.-.-.--.--.-.-.-.-.-.-.-.-.--.--.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-- 671 
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Aprovada na Sessão Plenária Ordinária n. 358, de 5 de dezembro de 2012 681 
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